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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..8η/2012..  

της ..22 ης/03/2012.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..58/2012.. 
                        

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..22ης/03/2012.. της ..8ης/2012..  Τακτικής συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..22η Μαρτίου 2012.. ηµέρα ..Πέµπτη.. και ώρα ..17:00.. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. ..7003/16-03-2012.. πρόσκληση του Προέδρου, που δηµοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 
67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία 
του ∆.Σ» και 96 του ν. 3463/2006 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση προϋπολογισµού ο.ε. 2012του Νοµικού προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε 
την επωνυµία «Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου ‘Ο ΘΕΣΠΙΣ’». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση προϋπολογισµού ο.ε. 2012 του Νοµικού προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε 
την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου ‘Η ΕΣΤΙΑ’». 
 
� ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της αριθ. 2/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ µε  θέµα “Ίση µεταχείριση του 
οικισµού Σταµάτα-Σπάτα κατά την διαδικασία κατάρτισης και ανάρτησης των δασικών χαρτών». 

 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση της αριθ. 3/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ µε  θέµα  “Εγκατάσταση πίλλαρ 
παροχής ∆ΕΗ στις ∆.Κ ∆ροσιάς, ∆ιονύσου και Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της αριθ. 5/2012 απόφασης της Ε. Π. Ζ µε  θέµα  Μερική τροποποίησητης 
αριθ. 19/2011 απόφασης της Ε.Π.Ζ». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση της 11/2012 απόφασης του Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ‘Η ΕΣΤΙΑ’». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση της 13/2012 απόφασης του Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ‘Η ΕΣΤΙΑ’». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Ορισµός Εκπροσώπων στο Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών». 
ΘΕΜΑ 9ο:  «Έκδοση κάρτας δηµότη» . 
ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων». 
ΘΕΜΑ11ο: «Κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Καθορισµού Τελών ∆ιέλευσης, Τελών Χρήσης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης & 
του ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης οπτικών ινών στο ∆ήµο 
∆ιόνυσου κατ’ εφαρµογή του άρθρου 29, παρ.6, του Ν. 3431/2006». 
ΘΕΜΑ13 ο: «Έγκριση Παράτασης εργασιών κατά  60ηµερες, για την πλήρη εκτέλεση του έργου 
«Κατασκευή Έργων Τοπικής Εκτάσεως της ∆ηµ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου».  
ΘΕΜΑ14ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.  του έργου «Πλακοστρώσεις οδών Κοινότητας Κρυονερίου» της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου  Ο.Ε. 2012». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Ψήφιση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του εορτασµού της 25ης 
Μαρτίου 1821».  

 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. 

µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..25.. ήτοι: 
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Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν η πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αγίου Στεφάνου κ. Βουτσά Αικατερίνη, ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. 
Θεοφίλου Σπυρίδων, ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας  ∆ροσιάς κ. Ιωαννίδης 
Χαραλάµπος, ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας κ. Πέππας Ευάγγελος  
καθώς και ο αντιπρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εµµανουήλ.  
 
Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν 
στη σηµερινή Συνεδρίαση. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Πέππας Νικόλαος, Παλιγγίνης Κωνσταντίνος, Παππάς Νικόλαος είχαν 
ειδοποιήσει το προεδρείο για την αδυναµία τους να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, Γιαννιώτη Ελένη, Σωτηρίου Σακελλάριος, 
Ίσσαρης Γρηγόριος και Λουκάτος Παναγής απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συνεδρίασης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 
θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου και 5ου 
θέµατος. 

• Η ∆.Σ. κ. Κατσίγιαννη Σοφία απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 1, 
2,4, 5, 6, 7, 8 ,9,10, 11, 12, 13, 14,16 και 17.   

• Ο ∆.Σ. κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος απουσίαζε κατά τη  διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 5, 
6, 7, 8, 9 και 10. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµότος Βασίλειος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 5  
10 και 15.  

• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 
2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16, και 17. 

• Ο ∆.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10ου 
θέµατος. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος. 
2. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.   
3. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
4. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
5. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
6.  ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
7. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
8. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
9. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
10. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
11. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
12. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
13. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
14. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
15. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
16. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
17. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
18. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
19. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
20. ΣΤΑΪΚΟΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Αντιπρόεδρος. 
21. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
22. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).     
23. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
24. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . 
25. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.  
2.   ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3.   ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.   
4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
5. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.    
6. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
7. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ.  
8. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
9. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
10. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
11. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
12. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
13. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
14. ΊΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
15. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
16. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 

 
 
 
 



3 
 

• Ο ∆.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11ου 
θέµατος. 

• Η ∆.Σ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9ου 
θέµατος. 

Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Καρασαρλής Αναστάσιος, Σακελλαρίου ∆ιονύσιος, Γαρεφαλάκης 
Εµµανουήλ, Κατσίγιαννη Σοφία, Κοροβέση Βασιλική (Βάσια)  προσήλθαν κατά τη 
διάρκεια των ανακοινώσεων - ερωτήσεων. 

• Ο ∆.Σ. κ. Λίτσας Αθανάσιος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 
1ου θέµατος. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Χιώτης Ηρακλής και Μπιτάκος Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση 
κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέµατος. 

 
Αποχωρήσεις 
•  Ο ∆.Σ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 13ου 
Θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5ου 
Θέµατος. 

• Η ∆.Σ. κ. Φέρµελη Λυδία αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 12ου Θέµατος. 
• Η ∆.Σ. κ. Πέππα Αγγελική αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5ου Θέµατος. 
•  
Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Πατσάκας Επαµεινώνδας  υπάλληλος του ∆ήµου 
για την τήρηση των πρακτικών. 
 
� Προτάχθηκε το 15ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο:«∆ιαγραφές χρεώσεων 

βεβαιωτικών καταλόγων», για το οποίο και παραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο κ. 
Ζολοταριώφ Νικόλαος, υπάλληλος του Τµήµατος Εσόδων του ∆ήµου. 

� Για το 3ο θέµα παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σπάτα - 
Σταµάτα κ. Αλέξανδρος Γκίνης και ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού του Σπατατζικίου 
Γιώργος Ζαφειράκος. 

 
..Αριθ. Απόφασης: ..58/2012.. 
 
�   ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της αριθ. 2/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ µε  θέµα “Ίση µεταχείριση 

του οικισµού Σταµάτα-Σπάτα κατά την διαδικασία κατάρτισης και ανάρτησης των δασικών 
χαρτών». 

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..3ου..  θέµατος της ηµερήσιας δ/ξης προέβη 

στη διόρθωση του τίτλου της εισήγησης ως εξής: «Έγκριση της αριθ. 2/2012 απόφασης 
της Ε. Π. Ζ. µε  θέµα " Ίση µεταχείριση των οικισµών Σπάτα - Σταµάτα και Σπατατζίκι ή 
Πευκόφυτο κατά την διαδικασία κατάρτισης και ανάρτησης των δασικών χαρτών» και 
έδωσε το λόγο στο ∆.Σ. κ. Κανατσούλη Ιωάννη για να προβεί στην εισήγηση. 

Ο ∆.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης ανέπτυξε το θέµα και είπε τα εξής: 
        
          Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου  73 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) - 
«Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρµοδιότητες»: 

Α. Είναι αρµόδια, µε την επιφύλαξη του άρθρου 83, για: 

i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων µετά από 
προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου, 

ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των 
καταστηµάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων 
αρµοδιότητας του δήµου, 
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iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας µουσικής. 

Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες αφότου περιέλθουν στην 
επιτροπή όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και στοιχεία. 

Β. Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο: 

i) θέµατα καθορισµού χρήσεων γης, 

ii) θέµατα ρυθµιστικών σχεδίων, προγραµµατισµού εφαρµογής ρυθµιστικών σχεδίων, 
οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρµογής Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου 
(Γ.Π.Σ.), πολεοδοµικών µελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδοµικών επεµβάσεων, 
χρηµατοδότησης προγραµµάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθµισµένων 
περιοχών, πολεοδοµικής αναµόρφωσης προβληµατικών περιοχών, αποζηµίωσης 
ρυµοτοµούµενων, πολεοδοµικών ρυθµίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήµα, περιοχών ειδικά 
ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδοµικών µελετών, 

iii) τη λήψη αποφάσεων για θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, 

iv) τη λήψη αποφάσεων για θέµατα χωροθέτησης κοιµητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 
2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών µε 
το αντικείµενο, αρµοδιοτήτων του, 

v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ. ∆. Κ. 

Η επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε ειδική απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη 
πλειοψηφία των µελών της µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητάς 
της στο δηµοτικό συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται 
από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. 

           Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την αριθ. 2/2012 απόφασή της  µε θέµα «Ίση 
µεταχείριση του οικισµού Σταµάτα-Σπάτα κατά την διαδικασία κατάρτισης και ανάρτησης 
των δασικών χαρτών» εισηγείται   την λήψη απόφασης του ∆. Σ. ως ακολούθως: 

«Συµφωνεί µε την απόφαση της ∆. Κ. Σταµάτας για ίση µεταχείριση του προϋφιστάµενου 
οικισµού προ του έτους 1923 Σταµάτας –Σπάτα  (όπως αυτοί έχουν αναγνωριστεί µε την 
διαπιστωτική πράξη του Νοµάρχη) µε τους οικισµούς του Αγ. Στεφάνου και της Άνοιξης 
και ότι ενέργειες γίνουν για τους ως άνω οικισµούς του Αγ. Στεφάνου και της Άνοιξης να 
γίνονται και για τον οικισµό Σταµάτα – Σπάτα.  Η Ε. Π. Ζ. προτείνει να ισχύσει το ίδιο και 
για τον Οικισµό ΄΄Πευκόφυτο ή Σπατατζίκι΄΄, ο οποίος έχει αναγνωριστεί ως 
προϋφιστάµενος του έτους 1923 µε την ίδια ως άνω διαπιστωτική πράξη του Νοµάρχη 
Ανατ. Αττικής (ΦΕΚ 138/τ.∆’/13-3-1981). Η Τεχνική υπηρεσία στα πλαίσια της ίσης 
µεταχείρισης να προβεί στην οριοθέτηση των οικισµών Σταµάτα – Σπάτα και Πευκόφυτο ή 
Σπατατζίκι , λαµβάνοντας υπόψη της, οποιαδήποτε τεχνικά ή στατιστικά ή αρχαιολογικά ή 
άλλα στοιχεία που αναφέρονται για την περιοχή προστρέχοντας ακόµη σε φωτοερµηνεία 
των παλαιοτέρων υφισταµένων αεροφωτογραφιών του έτους 1938 και να ακολουθήσουν 
οι προβλεπόµενες ενέργειες για την οριστική αναγνώριση των ορίων από τους αρµόδιους 
φορείς µε την προϋπόθεση ότι η περιοχή θα πολεοδοµηθεί µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές 
διατάξεις για τους οικισµούς». 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1)τις διατάξεις των άρθρων 65 «Αρµοδιότητες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου» 
2)Τις διατάξεις του άρθρου 73«Αρµοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Ν. 
3852/2010 (Νέος Νόµος για την Αυτοδιοίκηση και την  Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση – 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ  (ΦΕΚ.87/7-6-2010). 
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3)την αριθ. 2/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

Προτείνεται η λήψη απόφασης: 

 

   Α) Για την έγκριση της 2/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ  , η οποία συµφωνεί µε την 
απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας για ίση µεταχείριση του προϋφιστάµενου 
οικισµού προ του έτους 1923 Σταµάτας –Σπάτα  (όπως αυτοί έχουν αναγνωριστεί µε την 
διαπιστωτική πράξη του Νοµάρχη) µε τους οικισµούς του Αγ. Στεφάνου και της Άνοιξης 
και ότι ενέργειες γίνουν για τους ως άνω οικισµούς του Αγ. Στεφάνου και της Άνοιξης να 
γίνονται και για τον οικισµό Σταµάτα – Σπάτα.  Η Ε. Π. Ζ. προτείνει να ισχύσει το ίδιο και 
για τον Οικισµό ΄΄Πευκόφυτο ή Σπατατζίκι΄΄, ο οποίος έχει αναγνωριστεί ως 
προϋφιστάµενος του έτους 1923 µε τις διαπιστωτικές πράξεις του Νοµάρχη Ανατολικής 
Αττικής 16.546 και 16545 ΦΕΚ 1109/τ'∆/22.12.1977.  Η Τεχνική υπηρεσία στα πλαίσια της 
ίσης µεταχείρισης να προβεί στην οριοθέτηση των οικισµών Σταµάτα – Σπάτα και 
Πευκόφυτο ή Σπατατζίκι , λαµβάνοντας υπόψη της, οποιαδήποτε τεχνικά ή στατιστικά ή 
αρχαιολογικά ή άλλα στοιχεία που αναφέρονται για την περιοχή προστρέχοντας ακόµη σε 
φωτοερµηνεία των παλαιοτέρων υφισταµένων αεροφωτογραφιών του έτους 1938 και να 
ακολουθήσουν οι προβλεπόµενες ενέργειες για την οριστική αναγνώριση των ορίων από 
τους αρµόδιους φορείς µε την προϋπόθεση ότι η περιοχή θα πολεοδοµηθεί µε τις 
ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις για τους οικισµούς και κατ’ εφαρµογή του άρθρου 13 
του Ν1337/1983 και του άρθρου 15 του Ν. 2508/1997». 
  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 και  67  του Ν. 3852/2010. (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν. 3463/2006 (Κ∆Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) 

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Τις διατάξεις του άρθρου 73«Αρµοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Ν. 

3852/2010 (Νέος Νόµος για την Αυτοδιοίκηση και την  Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση – 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ  (ΦΕΚ.87/7-6-2010). 

� Την υπ’ αριθ. 2/2012-08-02-2012 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).                            
 

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
Για το παρόν θέµα παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση και ψήφισαν υπέρ της 

εισήγησης η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Βουτσά Αικατερίνη 
καθώς και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας κ. Πέππας Ευάγγελος.   

 

Εγκρίνει: 

Την  υπ’ αριθ. 2/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία συµφωνεί µε την 
απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας για την ίση µεταχείριση του 
προϋφιστάµενου οικισµού προ του έτους 1923 Σταµάτας –Σπάτα  (όπως αυτοί έχουν 
αναγνωριστεί µε την διαπιστωτική πράξη του Νοµάρχη) µε τους οικισµούς του Αγ. 
Στεφάνου και της Άνοιξης και ότι ενέργειες γίνουν για τους ως άνω οικισµούς του Αγ. 
Στεφάνου και της Άνοιξης να γίνονται και για τον οικισµό Σταµάτα – Σπάτα.   

Το αυτό να ισχύσει  και για τον Οικισµό ΄΄Πευκόφυτο ή Σπατατζίκι΄΄, ο οποίος έχει 
αναγνωριστεί ως προϋφιστάµενος του έτους 1923 µε τις διαπιστωτικές πράξεις του 
Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής 16.546 και 16545 ΦΕΚ 1109/τ'∆/22.12.1977.  
 Η Τεχνική υπηρεσία στα πλαίσια της ίσης µεταχείρισης να προβεί στην οριοθέτηση των 
οικισµών Σταµάτα – Σπάτα και Πευκόφυτο ή Σπατατζίκι , λαµβάνοντας υπόψη της, 
οποιαδήποτε τεχνικά ή στατιστικά ή αρχαιολογικά ή άλλα στοιχεία που αναφέρονται για 
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την περιοχή προστρέχοντας ακόµη σε φωτοερµηνεία των παλαιοτέρων υφισταµένων 
αεροφωτογραφιών του έτους 1938 και να ακολουθήσουν οι προβλεπόµενες ενέργειες για 
την οριστική αναγνώριση των ορίων από τους αρµόδιους φορείς µε την προϋπόθεση ότι η 
περιοχή θα πολεοδοµηθεί µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις για τους οικισµούς και 
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 13 του Ν1337/1983 και του άρθρου 15 του Ν. 2508/1997». 

 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ                        ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 

ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
ΓΙΑΡΕΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.        
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ. 

       ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.        
       ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
       ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
        

Ακριβές Αντίγραφο 
Άγιος Στέφανος 29/03/2012 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 

Νικητόπουλος Ιωάννης  
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
-Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
-∆ηµοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου. 
-∆ηµοτική Κοινότητα Σταµάτας.  
  


