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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Συνεδρίαση 4.

η
  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                             της 20-6-2014 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ             Αριθ. Απόφασης 16/2014 

Μαραθώνος 10  

145 75 Σταμάτα                         

                                                  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                   

Στη Σταμάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20 του μηνός Ιουνίου  του έτους 

2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00 το Τοπικό Συμβούλιο της 

Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας του Δ-Διονύσου συνήλθε σε  δημόσια συνεδρίαση, 

ύστερα από την με αριθ. Πρωτ. 82/ΔΚΣ/13-6-2014 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 και απόφαση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης: 
ΘΕΜΑ  1ο :  «Προέγκριση ή μη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΦΕ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ – ΜΠΑΡ του 

Αθανάσιου Τακτσίδη του Αναστασίου με διακριτικό τίτλο “COCO”  ».  

ΘΕΜΑ  2ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων αόριστης διάρκειας της εταιρείας  “ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ & ΣΙΑ Ε.Ε. “ που βρίσκεται στη Σταμάτα Ν-Αττικής, επί της Λεωφ. 

Μαραθώνος και Αγ. Παρασκευής. 

ΘΕΜΑ 3ο :  «Αίτηση κου Πουλίδα Γεωργίου περί ονομασίας δρόμου που ενώνει την οδό Μ. 

Αλεξάνδρου με την οδό Αναπαύσεως με το όνομα “ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΠΑ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΟΥ 

ΑΝΤ/ΚΟΥ ΒΕΛΟΣ”.(επαναφορά του θέματος από προηγούμενη συνεδρίαση, 13/2013& 3/2014) ». 

ΘΕΜΑ  4ο : « Αλλαγή ονοματοδοσίας δρόμου προς το κτήμα Κοκκοτού  από «ΣΕΜΕΛΗ» σε 

«ΚΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΚΚΟΤΟΥ  ». 

ΘΕΜΑ  5ο :  « Ονοματοδοσία οδού τιμής ένεκεν στον Πρόεδρο της Δ.Κ. Σταμάτας  Καπνόριζα 

Αθανάσιο που διετέλεσε Πρόεδρος στην Κοινότητα  Σταμάτας » . 

ΘΕΜΑ  6ο :« Τοποθέτηση απαγορευτικής πινακίδας  στην Μαραθώνος απο Κοινότητα προς την 

οδό Μ. Αλεξάνδρου με υποχρεωτική κατεύθυνση προς την οδό Κανάρη  ».   

ΘΕΜΑ  7ο : « Επιστροφή τροχόσπιτου από τον κ. Μίμηνα στην Δ.Κ. Σταμάτας γιατί ενω είχε 

δοθεί μετα την πυρκαγιά του 2009 για συγκεκριμένη χρήση και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα  

το  έχει τοποθετήσει σε δασική έκταση μη ιδιοκτησίας του και υπάρχουν καταγγελίες από 

κατοίκους της Σταμάτας » .   

ΘΕΜΑ  8ο :«Αίτημα του κ. Γεώργιου Κριεμάδη για ονοματοδοσία μιας οδού στην Δ.Ε. Σταμάτας 

στο όνομα  Ευάγγελου Κριεμάδη » .   

 

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

Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας είπε ότι ήταν   : 

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 

     Στη συνεδρίαση αυτή  τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου Σαββοπούλου Καλλιόπη . 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κος Κόκκαλης Γεώργιος ύστερα από τη διαπίστωση 

της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Στην συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε και ο αντιδήμαρχος κ Πέππας Νικόλαος 

 

 



Σελ 2 από 2 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3o θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης είπε στο Συμβούλιο 

ότι σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

προβλέπεται :  Παρ 2. «Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και 

διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα 

αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:(….) ιδ) την εξέταση των 

γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της 

δημοτικής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής 

της.  Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) «Η ονομασία συνοικιών, 

οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται 

ύστερα από εισήγηση του οικείου τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου και σύμφωνη γνώμη 

επιτροπής». O Πρόεδρος συνέχισε λέγοντας προτείνω την αλλαγή ονομασίας δρόμου από 

την οδό ΣΕΜΕΛΗΣ σε οδό ΚΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΚΚΟΤΟΎ. Δεδομένου ότι ο δρόμος 

αυτός εξυπηρετεί μόνο το κτήμα του κυρίου Κοκκοτού και επειδή  υπάρχει  οδός 

ΣΕΜΕΛΗΣ στο Διόνυσο για την αποφυγή παρανοήσεως εισηγούμαι να ονομαστεί σε 

οδός ΚΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΚΚΟΤΟΎ  

ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε 

υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,  αποφάσισαν κατά πλειοψηφία  

μειοψηφούντος του κου Πέππα Ευάγγελου την ονομασία σε οδός ΚΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΟΚΚΟΤΟΎ                              

                                    

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 16/2014 

    

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής             Τα  Μέλη 

    Ενότητας Σταμάτας           

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

   

                                                                           ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ         

                                                                                                                                                                          

                                                                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 

 

       

Ακριβές αντίγραφο 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

                                           της Δημοτικής Ενότητας  Σταμάτας      


