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                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
                                     

Από το πρακτικό της 19-12-2011 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας. 

Στη Σταμάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός 

Δεκεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. το 

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 155/13-12-2011 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον 

πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε  ένα 

Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 88 του Ν. 3852/2010 , για συζήτηση 

και γνωμοδότηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
 : «Έγκριση οριοθέτησης οικισμού “ΣΠΑΤΑ-ΣΤΑΜΑΤΑ” προϋφισταμένου 

του 1923, σύμφωνα με το Π.Δ. 1981 (ΦΕΚ 138/Δ΄/1981)». 

ΘΕΜΑ 2
ο
 : «Γνωμοδότηση επί της μείωσης δημοτικών φόρων ή τελών σε ειδικές 

κατηγορίες κατοίκων – χορήγηση βοηθημάτων σε οικονομικά 

αδύνατους κατοίκους». 

 ΘΕΜΑ 3
ο
 : «Παράταση ωραρίου μουσικής για το Κ.Υ.Ε. με την επωνυμία ME 

GUSTAS Κ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.». 

  
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας είπε ότι σε σύνολο τεσσάρων [4] μελών ήταν από 

τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας  : 

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1] Κόκκαλης Γεώργιος     

2] Κριεμάδης Ευάγγελος    Ουδείς 

3] Λάσκαρης Ηλίας 

4] Παπαδάκης Γεώργιος 

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας  κος Πέππας Κ. Ευάγγελος, ο κος Παππάς Νικ.Αντ/ρχος Τ.Υ. 

& Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η κα Πέππα Αγγελ. Δημοτ. Σύμβουλος, και ο 

Πρόεδρος και τρία μέλη του Συλλόγου «ΣΠΑΤΩΝ» Σταμάτας. 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου Τσινικάλη Ελένη. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

   Πριν από τη λήξη της συνεδρίασης o Πρόεδρος εισηγούμενος έθεσε το 

μοναδικό εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο «Ίση μεταχείριση του οικισμού 

«Σταμάτα-Σπάτα» ως προς τους ομοειδείς οικισμούς του Αγίου Στεφάνου, της 

Άνοιξης κλπ κατά τη διαδικασία κατάρτισης και ανάρτησης των δασικών χαρτών» το 



οποίο κατατέθηκε από τον Κοινοτικό Σύμβουλο κο Κριεμάδη Ευάγγελο (αρ. πρωτ. 

40088/19-12-2011) και το οποίο συμφωνήθηκε από όλους τους παρισταμένους να 

συζητηθεί. 

Ο Πρόεδρος εισηγείται όπως συμπεριληφθεί για ίση μεταχείριση ο οικισμός 

«Σταμάτα-Σπάτα» με τους υπόλοιπους οικισμούς του Δήμου. 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, 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 

 

Και υιοθετεί την παραπάνω πρόταση όπως αναλυτικά αναφέρεται στο υπ’ αρ. 

πρωτ. 40088/19-12-2011 έγγραφο του κου Κριεμάδη Ευαγγέλου. 

Το συγκεκριμένο έγγραφο μονογραφήθηκε από τους Συμβούλους.  

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 40/2011  

   

 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής             Τα  Μέλη 

    Κοινότητας Σταμάτας                             

1. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

2. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

3. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Σταμάτα 19-12-2011 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

Της Δημοτικής Κοινότητας 

Σταμάτας 

 

 

 

 

ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 


