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Από το πρακτικό της 26-03-2013 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Σταμάτας. 

Στη Σταμάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26η του μηνός 

Μαρτίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. το 

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

δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 37/22-03-2013 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 άρθ. 88 του Ν. 3852/2010 , για συζήτηση και 

γνωμοδότηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 1ο : “Εκδίκαση ενστάσεων για τα προτεινόμενα όρια του                    

          προϋφιστάμενου του 1923 οικισμού ΣΤΑΜΑΤΑ-ΠΑΛΑΙΑ             

          ΣΤΑΜΑΤΑ-ΣΠΑΤΑ”.   

ΘΕΜΑ 2ο :  “Κανονισμός Νεκροταφείου Δ.Ε. Σταμάτας”. 

 

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

Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας είπε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών ήταν από τους 

κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας  : 

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1] Παπαδάκης Γεώργιος    

2] Πέππας Ευάγγελος           Ουδείς 

3] Κριεμάδης Ευάγγελος 

 

 O τοπικός Σύμβουλος κος Λάσκαρης Ηλίας δεν προσεκλήθη και δεν 

παραβρέθηκε κατόπιν της υπ΄αρ.πρωτ. 7426/12-03-2013 έγγραφης παραίτησής του 

προς το Δήμαρχο Δ-Διονύσου και κατόπιν της με υπ΄αρ.πρωτ. 8458/19-03-2013 

απόφασης Δημάρχου Δ-Διονύσου για την αποδοχή της δήλωσης παραίτησής του.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Σταμάτας  κος Κόκκαλης Γεώργιος, καθώς επίσης και ο Αντ/ρχος Τ.Υ. του 

Δ-Διονύσου  κος Παππάς Νικόλαος.  

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 την εισήγησή του ο Πρόεδρος είπε ότι στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν 

και οι ενιστάμενοι, ο κος Χρυσικάκης Παναγιώτης με το υπ΄αρ.πρωτ. 8953/22-03-

2013 έγγραφο που του εστάλη και οι κ.κ. Κριεμάδης Σπυρίδων, Κριεμάδη Μαρία & 

Κριεμάδη Ελένη με το υπ΄αρ.πρωτ. 8960/22-03-2013 έγγραφο που τους εστάλη. Στη 

συνεδρίαση παραβρέθηκε μόνο ο κος Χρυσικάκης Παναγιώτης. 



 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης είπε στο 

Συμβούλιο ότι η Δ.Ε. Σταμάτας  με την υπ΄αρ. 26/2012 απόφασή της εισηγήθηκε 

προς την Τεχνική Υπηρεσία και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου 

τα προτεινόμενα όρια του προϋφιστάμενου του 1923 οικισμού “ΣΤΑΜΑΤΑ-

ΠΑΛΑΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑ-ΣΠΑΤΑ” όπως αυτά φαινόταν και στον χάρτη όπως μας είχε 

υποβληθεί. Στη συνέχεια οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σύμφωνα και με την 

υπ΄αρ. ΦΕΚ 1109/Δ΄/22-12-1997 Διαπιστωτική Πράξη Νομάρχη Ανατολικής Αττικής 

πήραν τις σχετικές αποφάσεις. 

Σήμερα, καλούμαστε μετά από την ανάρτηση του Τοπογραφικού 

Διαγράμματος που συνόδευε την με αριθμό 259/2012 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, να εκδικάσουμε τις δύο (2) ενστάσεις που έχουν 

υποβληθεί εμπρόθεσμα. 

Για την μεν πρώτη, με τον παριστάμενο κο Χρυσικάκη Παναγιώτη έγινε 

διαλογική συζήτηση, εδόθησαν εξηγήσεις και κατόπιν τούτου απέσυρε την ένσταση 

που είχε υποβάλλει.  

Συνεπώς, ο Πρόεδρος προτείνει να θεωρηθεί ως μηδέποτε υποβληθείσα. 

 Όσον αφορά την ένσταση των κ.κ. Κριεμάδη Σπυρίδωνος, Κριεμάδη Μαρίας 

και Κριεμάδη Ελένης εισηγούμαι όπως την κάνουμε δεκτή και να συμπεριλάβουμε 

την ιδιοκτησία τους που βρίσκεται στη θέση “ΛΥΣΕΖΑ” της Κτηματικής 

Περιφέρειας Σταμάτας, για όσο τμήμα αυτής βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων 

της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας, να γίνει τροποποίηση της γραμμής 54-55, αφού 

όμως μας προσκομίσει χάρτη σε κλίμακα 1 : 2000 με την ακριβή θέση του ακινήτου.   

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να  

αποφασίσει σχετικά.  

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας, 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 : 8/2013 

            

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής             Τα  Μέλη 

    Ενότητας Σταμάτας                             

1. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

2. ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Σταμάτα 26-03-2013 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας 

Σταμάτας 

 

 

    ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


