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Από το πρακτικό της 08-08-2012 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Ενότητας Σταμάτας.

Στη  Σταμάτα  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την  08η  του  μηνός 
Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ.  το 
Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική 
δημόσια  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  με  αριθ.  πρωτ.  142/03-08-2012  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα 
ανακοινώσεων  της  Δημοτικής  Ενότητας  και  επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  Σύμβουλο, 
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρ.  88  του  Ν.  3852/2010  για  συζήτηση  & 
γνωμοδότηση του παρακάτω θέμάτος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο    : «Οριοθέτηση οικισμού Σταμάτας – Παλαιάς Σταμάτας και Σπάτα της 
Περιφέρειας ΔΚ Σταμάτας (εξ αναβολής)».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας είπε ότι σε σύνολο τεσσάρων [4] μελών ήταν από 
τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας :

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1] Κόκκαλης Γεώργιος     Ουδείς
2] Κριεμάδης Ευάγγελος      
3] Λάσκαρης Ηλίας
4] Παπαδάκης Γεώργιος          

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Ενότητας Σταμάτας  κος Πέππας Κ. Ευάγγελος, καθώς και ο Αντ/ρχος Τ.Υ. του Δ-
Διονύσου κος Παππάς Νικόλ. και η Δημοτική Σύμβουλος κα Πέππα Αγγελική.

Στη συνεδρίαση αυτή  κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δ- 
Διονύσου Τσινικάλη Ελένη.

Ο  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  ύστερα  από  την  διαπίστωση  της  απαρτίας 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το ένα και  μοναδικό θέμα της εντός  ημερήσιας 
διάταξης είπε ότι, όπως γνωρίζετε με την υπ’άρ. 37/2011 απόφασή μας στην οποία 
περιγράφουμε αναλυτικά τις περιοχές που συμπεριλαμβάνονται εντός των ορίων του 
οικισμού  προϋφιστάμενου  του  έτους  1923  στις  θέσεις  Σταμάτα-Παλαιά  Σταμάτα-
Σπάτα, έχουμε ζητήσει από την Τεχνική Υπηρεσία να συντάξει χάρτη με τα όρια του 
οικισμού.

Η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε το χάρτη, τον οποίο έχουμε μπροστά μας και 
καλούμαστε  να  εγκρίνουμε  ή  ενδεχομένως  μετά  τη  διαλογική  συζήτηση  και  να 
τροποποιήσουμε ορισμένα από αυτά τα όρια και συγκεκριμένα προτείνω:



Nα εγκρίνουμε  τα  όρια  όπως  είναι  στον παρόντα  χάρτη  καθώς  επίσης  να 
εγκρίνουμε  την  τροποποίηση  που  εγκρίνει  η  Τεχνική  Υπηρεσία  και  όπως  αυτή 
αναφέρεται στο με υπ΄αρ. πρωτ. 23887/31-07-2012 έγγραφο που μας έχει αποστείλει  
και  λέει  το  όριο  του  οικισμού  να  επεκταθεί  από  τη  διασταύρωση  της  οδού 
Παπανικολή  με  τη  Μεγ.  Αλεξάνδρου  σε  ευθεία  γραμμή  μέχρι  του  σημείου  που 
συναντάται η οδός Ανωγείων με τον αγροτικό δρόμο προς Αμυγδαλέζα.

 Τα  όρια  που  προτείνουμε  να  εγκριθούν  περιλαμβάνουν  τις  περιοχές  που 
αναφέρονται  στην  υπ’αρ.  ΦΕΚ 1109/Δ/22-12-1997  διαπιστωτική  πράξη  Νομάρχη 
Ανατ. Αττικής.  

Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίος πλέον ο οριστικός καθορισμός των ορίων του 
οικισμού τόσο στο πλαίσιο της ανάρτησης των δασικών χαρτών όπου προβλέπεται 
από τη νομοθεσία να περαστούν τα όρια των οικισμών και να εξαιρεθούν από την 
ανάρτηση των δασικών χαρτών όσο και για τη διευκόλυνση της πολεοδόμησης της 
περιοχής γύρω από το χωριό που έχει αδρανοποιηθεί η Πολεοδόμηση και δεν έχει 
γίνει τίποτα από το έτος 1935 που έγινε το σχέδιο της Σταμάτας. Η περιοχή ασφυκτιά, 
υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στέγασης των κατοίκων του χωριού ,ενώ οι περιουσίες 
τους μένουν αναξιοποίητες με διάφορες απαγορευτικές διατάξεις ,με κυριότερη την 
αψυχολόγητη  και  καταστροφική  διάταξη  του  Πεντελικού  που  έχει  περισφίξει  με 
ασφυκτικό κλοιό τον αρχαίο οικισμό της Σταμάτας-Παλαιάς Σταμάτας-Σπάτα.

Η απόφασή μας με το χάρτη θεωρημένο από εμάς και με τις υπογραφές μας 
θα  πρέπει  να  διαβιβαστούν  για  τα  περαιτέρω  στην  Τεχνική  Υπηρεσία  και  στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δ-Διονύσου.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού 
έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι   Ο μ ό φ ω ν α

Σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 26/2012. 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής          Τα  Μέλη
    Ενότητας Σταμάτας                          

1. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3. ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

4. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Σταμάτα 08-08-2012

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Ενότητας

Σταμάτας

ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


