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                                                                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
 
 
                                                                                          Αριθ.Απόφασης 2/2012  
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 

Από το πρακτικό της ..08/02/2012..  της  ..2/2012.. της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου ∆ιονύσου                                               
 
    Σήµερα την 8η  Φεβρουαρίου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18.00 η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.∆ιάκου 01,  
ύστερα από την υπ’αρ.πρωτ. 2899/03-02-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Παππά Νικόλαου, 
Αντιδηµάρχου Τ.Υ. -  Ποιότητας Ζωής, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 
στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο 
παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Θέµα 1ο: Ίση µεταχείριση του οικισµού ΄΄Σταµάτα – Σπάτα΄΄ κατά την διαδικασία 
κατάρτισης και ανάρτησης των δασικών χαρτών. 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9 ) µελών βρέθηκαν παρόντα 
τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 
 
 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Παππάς  Νικόλαος                                                                  1.Κουριδάκης Κων/νος 
2. Κανατσούλης Ιωάννης                                                 
3.Καρυστινός Νικόλαος 
4..Παλιγγίνης Κων/νος 
5.Φέρµελη Λυδία 
6.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 
7.Σωτηρίου Σακελλάριος  
8.Παπαπαναγιώτου Ελένη 
 
 
   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σαββοπούλου Καλλιόπη, ∆ιοικητική υπάλληλος του 
∆ήµου ∆ιονύσου.   
   Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου κ. Ιωάννης Καλαφατέλης. 
    
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 
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Έχοντας υπόψη: 

1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

2.-Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.Β (ιι) Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» 

3-Το υπ’αριθ.πρωτ. 40366/26-01-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών υπηρεσιών            

4.-Την υπ’αριθ. 37/2011 & 40/2011 αποφάσεις του  Τοπ. Συµβουλίου ∆.Κ. Σταµάτας. 

5.Το υπ’αρ. 40088/19-12-2011 ‘εγγραφο του Προέδρου της  ∆.Κ. Σταµάτας. 

6.Το υπ’αρ.πρωτ. 13 /12-12-2011 έγγραφο του Εκπολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου 
Σπάτων Κ.Σταµάτας Αττικής (αρ.εισερχοµένου ∆.Κ. Σταµάτας ): 154/12-12-2011) 

7.Την υπ’αρ. 103/2007 απόφαση της πρώην Κοινότητας Σταµάτας. 

8.Το υπ’αρ. ΦΕΚ 138/τ.∆΄/13-3-1981.  

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 
  
    

1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

2.-Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1Β Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» 

3-Το υπ’αριθ.πρωτ. 40366/26-01-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών υπηρεσιών            

4.-Την υπ’αριθ. 37/2011 & 40/2011 αποφάσεις του  Τοπ. Συµβουλίου ∆.Κ. Σταµάτας. 

5.Το υπ’αρ. 40088/19-12-2011 ‘εγγραφο του Προέδρου της  ∆.Κ. Σταµάτας. 

6.Το υπ’αρ.πρωτ. 13 /12-12-2011 έγγραφο του Εκπολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου 
Σπάτων Κ.Σταµάτας Αττικής (αρ.εισερχοµένου ∆.Κ. Σταµάτας ): 154/12-12-2011) 

7.Την υπ’αρ. 103/2007 απόφαση της πρώην Κοινότητας Σταµάτας. 

8.Το υπ’αρ. ΦΕΚ 138/τ.∆’/13-3-1981  

9- την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπου  στα πλαίσια της ίση 
µεταχείρισης  του οικισµού  “Σταµάτα – Σπάτα” πρότεινε και την περιοχή Σπατατζίκι. 

10.-Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων     
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11.-∆ιαπιστωτική πράξη του Νοµάρχη Αν.Αττικής (ΦΕΚ 1109/τ.∆΄/22-12-1997)                                                                                                                                          

Αποφασίζει οµόφωνα και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

 

 

 συµφωνεί µε την απόφαση της ∆.Κ. Σταµάτας για ίση µεταχείριση του προυφιστάµενου 
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 1109/τ.∆΄/22-12-1997). 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, σύµφωνα  µε το Π.∆. ΦΕΚ 138/τ.∆΄/13-3-1981.  

   

Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθµό ..2 /2012. 

  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  
 
 
 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                                                                   
                                                                 1.Κανατσούλης Ιωάννης                                                 
                                                                 2.Καρυστινός Νικόλαος 
Παππάς Νικόλαος                                 3.Παλιγγίνης Κων/νος 
                                                                 4.Σωτηρίου Σακελλάριος 
                                                                 5. Φέρµελη Λυδία 
                                                                 6.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη  
                                                                 7.Παπαπαναγιώτου Ελένη                                                                                  


