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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..13η/2013..  

της ..28 ης/05/2013.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..102/2013.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..28ης/05/2013.. της ..13ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής  συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..28η Μαΐου 2013.. ηµέρα ..Τρίτη... και ώρα ..19:00.. 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. ..16079/24-05-2013.. 
πρόσκληση 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 άρθρου 95 «Σύγκληση και 
λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του ν. 
3463/2006 (∆Κ∆),για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης 
καθώς και στο θέµα που τέθηκε Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 
 

 Θέµα Εκτός Ηµερήσιας: «Κατάργηση των Οργανισµών των Νοµικών Προσώπων των Ο.Τ.Α.» 
ΘΕΜΑ 1ο: «2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού οε 2013». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2013 ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 3ο:  «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Εισήγηση για την προµήθεια υπηρεσιών ταχυδροµείου για την αποστολή ειδοποιητηρίων 
λογαριασµών ύδρευσης». 
ΘΕΜΑ 5ο:  «Μελέτη αξιοποίησης χώρου ΤΥΠΕΤ». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηµατικής επιχορήγησης σε συλλόγους και σωµατεία 
µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Ορισµός αναπληρωτή γραµµατέα της επιτροπής συµβιβαστικής επίλυσης φορολογικών 
διαφορών του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980 όπως ισχύει, που ορίσθηκε µε την 27/2013 απόφαση  
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση του Σχεδίου Πολιτικού Σχεδιασµού Εκτάκτων Αναγκών για το έτος 2013». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης για υπογραφή σύµβασης µε την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» 
ΘΕΜΑ 10ο: «∆ιαγραφές Χρεώσεων βεβαιωτικών Καταλόγων». 
 

� ΘΕΜΑ 11ο: «Αγορά ακινήτου για τη δηµιουργία Νέου Κοιµητηρίου στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου 
Στεφάνου». 

 
ΘΕΜΑ 12ο:  «Ορισµός ∆. Σ. και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Η ΕΣΤΙΑ». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Ορισµός ∆. Σ. και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆  µε την επωνυµία 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Ο ΘΕΣΠΙΣ». 
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            Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. µέλη 
του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..31.. ήτοι: 

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν η πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου 
Στεφάνου κ. Λυκάκη Γεωργία καθώς και ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. 
Λινάρδος Μιχαήλ. 
 
Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆. Σ. κ. κ.  Κατσίγιαννη Σοφία, Λίτσας Αθανάσιος, Μπούσµπουρας Αθανάσιος και Νικητόπουλος 
Ιωάννης απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

• Ο ∆.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής και Τσούκας απουσίαζαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του 2ου Θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
4ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
των θεµάτων 2,3,4 και 6. 

 
Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Πέππας Νικόλαος, Σακελλαρίου ∆ιονύσιος, Ποτίδης Χρήστος και 
Καρυστινός Νικόλαος  προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Θέµατος 
Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα -Σοφία  προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του  3ου θέµατος της 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης.  

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
3. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
4. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
5. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
6. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
7. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
8. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
9. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

10. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
11. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
12. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
13. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
14. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
15. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
16. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
17. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
18. ΓΙΑΡΕΝΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
19. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
20. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
21. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).     
22. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
23. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
24. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
25. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
26. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.   
27. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
28. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
29. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
30. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
31. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
3. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
6. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ. 
7. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
8. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
9. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

10. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 3 

 
Αποχωρήσεις 
• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Πέππας Νικόλαος, Κοκµοτός Βασίλειος, Σώκου Παναγής και Λουκάτος Παναγής 
αποχώρησαν  από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 10ου θέµατος. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Ποτίδης Χρήστος, Σαραντάκη Θεοδώρα, Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, Σωτηρίου 
Σακελλάριος, Πέππα Αγγελικά, Στάϊκος Θεόδωρος, Σπηλιώτης Σπυρίδωνας, Ζυγούνας Γεώργιος, 
Κουριδάκης Κωνσταντίνος και Φέρµελη Λυδία αποχώρησαν  από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης του 9ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
8ου θέµατος. 

• Η ∆.Σ. κ. Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του 5ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος αποχώρησε  από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
11ου 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. 

� Το 6ο Θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε θέµα «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηµατικής 
επιχορήγησης σε συλλόγους και σωµατεία µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου 
∆ιονύσου» προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 1ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης δεδοµένων ότι 
παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση εκπρόσωποι των αθλητικών και Πολιτιστικών συλλόγων. 

� Τα θέµατα 11, 12 και 13 συζητήθηκαν εκτός της σειράς των στην Ηµερήσια ∆ιάταξη και λόγω του 
πεπερασµένου της ώρας προτάχθηκαν κατόπιν αιτήµατος που εξέφρασαν κάποιοι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι, συγκεκριµένα το 13ο θέµα µε τίτλο: «Ορισµός ∆. Σ. και εκλογή Προέδρου και 
Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆  µε την επωνυµία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Ο ΘΕΣΠΙΣ» συζητήθηκε µετά το 8ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και 
ακολούθησε το 12ο µε τίτλο: «Ορισµός ∆. Σ. και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Η ΕΣΤΙΑ» και 
κατόπιν το 11ο µε τίτλο: «Αγορά ακινήτου για τη δηµιουργία Νέου Κοιµητηρίου στη ∆ηµοτική 
Ενότητα Αγίου Στεφάνου». 

� Για το παρόν θέµα παραβρέθηκε στη συνεδρίαση και ψήφισε και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Λυκάκη Γεωργία. 

 
 

..Αριθ. Απόφασης: ..102/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 11ο: «Αγορά ακινήτου για τη δηµιουργία Νέου Κοιµητηρίου στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου 

Στεφάνου». 
 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..11ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 
Αντιδήµαρχο  Τεχνικών Έργων και Υποδοµών κ. Παππά Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση. 
 
Ο Αντιδήµαρχος κ. Παππάς Νικόλαος  ανέπτυξε το θέµα και  είπε  τα  εξής: 

Ο πρώην ∆ήµος Αγίου Στεφάνου από το έτος 1995 είχε ξεκινήσει διαδικασία απαλλοτρίωσης 
χώρου για την  δηµιουργία νέου Κοιµητηρίου στη θέση «Μπισµπίρι» διοικητικής περιφέρειας Αγίου 
Στεφάνου λόγω του  έντονου προβλήµατος κορεσµού που αντιµετώπιζε και που αντιµετωπίζει 
οξύτερα ακόµη στο υπάρχον  Κοιµητήριο. Με την υπ΄αριθ.154/1996 Α∆Σ κηρύχθηκε αναγκαστική 
απαλλοτρίωση των παρακάτω  κληροτεµαχίων  για ίδρυση νέου νεκροταφείου στον Αγ. Στέφανο και 
συγκεκριµένα: 

Α) το κληροτεµάχιο ιδιοκτησίας της εταιρείας «∆ΙΛΟΦΟΣ Α.Ε.» νυν ΚΑΡΛΟΣ ΑΤΕΕ, εκτάσεως 
7.074 τ.µ. πλέον ή έλασσον Β) το κληροτεµάχιο ιδιοκτησίας Πολυξένης χήρας Βασίλη Πολίτη, το 
γένος Ευαγγέλου Μυλωνά εκτάσεως 8.039 τ.µ. πλέον ή έλασσον και Γ) το κληροτεµάχιο ιδιοκτησίας 
∆ηµητρίου, Κωνσταντίνου, Νικολάου και Γεωργίου Ελευθερίου εκτάσεως 5.963 τ.µ. πλέον ή έλασσον. 

Με την υπ΄αριθ.5153/2005 απόφαση του 1ου τµήµατος του Εφετείου Αθηνών  η αποζηµίωση 
για τις ανωτέρω εδαφικές εκτάσεις προσδιορίστηκε στο ποσό των 110 ευρώ ανά τ.µ. και 180,00 ευρώ 
για καθένα από τα επικείµενα πεύκα.   

Επειδή έχουν παρέλθει πολλά χρόνια και δεν έχει προχωρήσει η εν λόγω απαλλοτρίωση το 
δε πρόβληµα του κορεσµένου κοιµητηρίου γίνεται εντονότερο, ο ∆ήµος ήρθε σε επαφή µε τους 
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παραπάνω ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα τελούν υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση και τους 
ζήτησε να φέρουν προσφορά µε τα νέα οικονοµικά δεδοµένα. 

    Υπεβλήθησαν προσφορές, από τους ανωτέρω και συγκεκριµένα α) από τον κ. Πολυξένη 
χήρα Βασιλείου Πολίτη, το γένος Μυλωνά (νόµιµα εκπροσωπούµενη), για το κληροτεµάχιο εκτάσεως 
8.039 τ.µ. πλέον ή έλασσον  αντί του ποσού των 50,00ΕΥΡΩ /Τ.Μ. και β) από τους ∆ηµήτριο 
Ελευθερίου και Μαρία Καράγιωργα, και τους Κωνσταντίνο, Νικόλαο και κληρονόµους ∆ηµητρίου 
Ελευθερίου, συνδικαιούχους του κληροτεµαχίου εκτάσεως 5.963 τ.µ. πλέον ή έλασσον, αντί του 
ποσού των 45,00ΕΥΡΩ /Τ.Μ. από και γ) από την εταιρεία ΚΑΡΛΟΣ ΑΤΕΕ, εκτάσεως 7.074 τ.µ. 
πλέον ή έλασσον αντί του ποσού των 160,00ΕΥΡΩ /Τ.Μ. 

Μετά τα παραπάνω και για να προχωρήσουµε στην αγορά-απαλλοτρίωση  των παραπάνω 
ακινήτων , συνολικής εκτάσεως (8.039τ.µ. + 5963τ.µ.+ 7.074 τ.µ.. = 21.076 τ.µ.). Υποβάλλαµε αίτηση 
στο Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (Σ.Ο.Ε) για να επανεκτιµηθούν τα ακίνητα µε τα οικονοµικά δεδοµένα 
του 2012.  

Με την υπ’ αριθ. Φ.110/432/12552/ 14-9-2012 Έκθεση του Σώµατος Ορκωτών εκτιµητών 
(Σ.Ο.Ε) καθορίστηκε τιµή µονάδος για τα παραπάνω υπό απαλλοτρίωση ακίνητα στο ποσό των € 
24,00 ανά τ.µ. 
Επειδή η προτεινόµενη τιµή µονάδος των € 24,00 ανά τ.µ. είναι ιδιαίτερα συµφέρουσα για το ∆ήµο 
µας, δεδοµένου ότι µε την υπ΄ριθ.5153/2005  απόφαση του 1ου τµήµατος Εφετείου Αθηνών είχε 
ορισθεί αποζηµίωση για τις εν λόγω εδαφικές εκτάσεις 110,00 ευρώ/τ.µ. και 180,00 ευρώ για καθένα 
από τα επικείµενα πεύκα. 

Ο ∆ήµος ενηµέρωσε τους ιδιοκτήτες των απαλλοτριωµένων οικοπέδων και οι συνιδιοκτήτες 
Ελευθερίου του κληροτεµαχίου εκτάσεως 5.963 τ.µ. πλέον ή έλασσον δέχτηκαν να το 
παραχωρήσουν στο ∆ήµο µε το ποσό των €24,00/τ.µ. σύµφωνα µε την εκτίµηση του ΣΟΕ, µε το υπ’ 
αριθ. πρωτ. 33594/19-11-2012 έγγραφο. Ο δε ∆ήµος µας δεν θα εµπλακεί σε δικαστικές διαδικασίες 
και επιπλέον δικαστικά έξοδα. 

Γι’ αυτό προτείνουµε την αγορά του κληροτεµαχίου εκτάσεως 5.963 τ.µ. αντί του  ποσού € 
143.112,00(5.963τ.µ. * €24,00) για την  δηµιουργία Nέου Κοιµητηρίου στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου 
Στεφάνου, επ’ ονόµατι, συνιδιοκτητών Ελευθερίου.  
 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ ως ειδικός αγορητής της 
παράταξης «Αδέσµευτη ∆ηµοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Σύµφωνα µε το άρθρο 
275 παρ. 3.γ. του Π.∆. 410/95 (αλλά και σύµφωνα µε το άρθρο 212 παρ. 5.γ. του ν. 3463/2006), η 
απόφαση 154/1996 του ∆.Σ. Αγ. Στεφάνου, µε την οποία φέρεται να έχει κηρυχθεί η υπ’ όψιν 
απαλλοτρίωση, θα έπρεπε να συνοδευόταν από σχετική µελέτη του έργου, από την οποία, 
προφανώς, θα έπρεπε να προκύπτει ότι η χωροθέτηση του νέου Κοιµητηρίου στο συγκεκριµένο 
σηµείο ήταν σύννοµη, εν όψει της όλης εν γένει νοµοθεσίας περί ίδρυσης και λειτουργίας 
κοιµητηρίων. Τέτοια µελέτη δεν παραδόθηκε στους δηµοτικούς συµβούλους. 

Ο παρωχηµένος χρόνος κήρυξης της εν λόγω απαλλοτρίωσης, προ 18ετίας περίπου, το έτος 
1996, δηµιουργεί εύλογα ερωτηµατικά, κατά πόσον η όλη διαδικασία, ακόµη και αν ήταν, εξακολουθεί 
να παραµένει σύννοµη, τόσο εν όψει της εν γένει ισχύουσας νοµοθεσίας περί απαλλοτριώσεων 
(άρση απαλλοτρίωσης λόγω παρόδου µακρού χρόνου άνευ καταβολής αποζηµιώσεως) όσο και 
αυτής περί ίδρυσης και λειτουργίας κοιµητηρίων, αλλά και της κείµενης πολεοδοµικής νοµοθεσίας 
περί επιτρεποµένων χρήσεων γης στο συγκεκριµένο σηµείο. 

Κανένα απολύτως στοιχείο δεν παραδόθηκε στους δηµοτικούς συµβούλους, από το οποίο να 
εξασφαλίζεται ότι η απαλλοτρίωση εξακολουθεί ισχύουσα νοµίµως (το πιθανότερο είναι ότι έχει αρθεί) 
και ότι τόσο η χωροθέτηση όσο και η ίδρυση και λειτουργία του Κοιµητηρίου στο συγκεκριµένο σηµείο 
είναι σύννοµη. 

Έτσι, εγκυµονείται ο κίνδυνος να αγοραστεί από το ∆ήµο το συγκεκριµένο κληροτεµάχιο και, 
τελικά, να µείνει χωράφι, µε ευθύνη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, το οποίο καλείται εν προκειµένω να 
ψηφίσει στα τυφλά. 

Περαιτέρω, η µερική απόκτηση έκτασης µόνον έξι (6) περίπου στρεµµάτων (όπως επιχειρείται µε 
την εν λόγω αγορά) εκ της όλης έκτασης των εικοσιένα (21) περίπου στρεµµάτων που απαιτούνται 
για το Κοιµητήριο, σε συνδυασµό µε την οµολογηµένη αδυναµία απόκτησης των υπολειποµένων 
δεκαπέντε (15) στρεµµάτων, όχι µόνον δηµιουργεί εύλογες αµφιβολίες για τη σκοπιµότητα της 
αγοράς αλλά καθιστά βάσιµους τους φόβους ότι το κληροτεµάχιο των έξι (6) στρεµµάτων που θα 
αγοραστεί θα µείνει, τελικά, χωράφι, µόνο και µόνο διότι έτσι υπαγορεύουν οι µικροκοµµατικές 
σκοπιµότητες. 

Η αδυναµία απόκτησης των υπολειπόµενων δεκαπέντε (15) στρεµµάτων είναι πρόδηλη, επειδή, 
όπως προκύπτει από την Εισήγηση, ο ∆ήµος µπορεί να αγοράσει µόνο σε τιµή 24 €/τ.µ., κατ’ 
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ανώτατο όριο, ενώ οι ιδιοκτήτες τους φέρονται να απαιτούν ο ένας 50 €/τ.µ. (για τα 8 στρέµµατα) και 
ο άλλος 160 €/τ. µ. (για τα 7 στρέµµατα).  

Περί δικαστικού καθορισµού αποζηµίωσης ούτε λόγος να γίνεται (110 €/τ.µ. το έτος 2005).  
Άλλωστε, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δικαστικός καθορισµός τιµής µονάδος αποζηµιώσεως δε µπορεί 

να επιδιωχθεί, εν όψει της σφόδρα πιθανολογούµενης άρσης της απαλλοτρίωσης, λόγω παρόδου 
µακρού χρόνου από την κήρυξή της άνευ καταβολής αποζηµιώσεως. 

Εν τοιαύτη περιπτώσει, η αδυναµία απόκτησης των υπολειποµένων δεκαπέντε (15) στρεµµάτων, 
µε αναγκαστικό τρόπο, καθίσταται πλέον ή βεβαία. 

Συµπερασµατικά, για την απόκτηση των υπολειποµένων 15 στρεµµάτων, είτε οικειοθελώς είτε 
αναγκαστικά, δε φαίνεται να υπάρχει «φως στο τούνελ», γεγονός που αναιρεί τη σκοπιµότητα της υπ’ 
όψιν αγοράς µερικής έκτασης εκ της όλης απαιτούµενης για το Κοιµητήριο. 

Η εισήγηση που µας χορηγήθηκε δεν αναφέρει τίποτε απολύτως για τα πιό πάνω βασικότατα 
ζητήµατα και, ως εκ τούτου, ελέγχεται για προχειρότητα και ανεπάρκεια αλλά και ως υπόπτου 
«προελεύσεως» και σκοπιµότητας, λαµβανοµένου υπ’ όψιν ότι το ζήτηµα του Κοιµητηρίου είναι ένα 
από τα “φύλλα συκής” του “αµαρτωλού µνηµονίου” ∆ηµάρχου-“Συµµαχίας για τον Πολίτη”, µε τα 
οποία επιχειρείται να συγκαλυφθεί η µετάλλαξη της τελευταίας σε δεκανίκι της “Ενωτικής 
Πρωτοβουλίας” και να “ξεπλυθεί” η εφ’ εξής πολιτική τους συµπόρευση. 

 Εν όψει των προεκτεθέντων, είναι σαφές ότι το θέµα πρέπει ν’ αποσυρθεί και να επανέλθει 
κατόπιν σοβαρής δουλειάς και διαβούλευσης όλων των ενδιαφεροµένων µερών, µε επίκαιρη και 
πλήρως εµπεριστατωµένη µελέτη όλων των παραµέτρων του ζητήµατος και πρόταση-εισήγηση που 
θα εγγυάται την υλοποίηση του νέου Κοιµητηρίου». 
 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η ∆.Σ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) ως ειδική αγορητής της 
παράταξης «Συµµαχία για τον Πολίτη» και δήλωσε ότι θεωρεί ότι είναι πολύ µεγάλη ανάγκη να 
ξεκινήσει το νέο Κοιµητήριο στον Άγιο Στέφανο. Και επειδή  ως παράταξη αξιολογούν το θέµα ως 
πολύ µεγάλης σηµασίας για την πόλη, για αυτό θα υπερψηφίσουν την εισήγηση. 

 
Τέλος το λόγο πήρε η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή ως ειδική αγορητής της παράταξης «Λαϊκή 

Συσπείρωση ∆ιονύσου» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Το θέµα των νεκροταφείων, και από τη 
στιγµή που και άλλες διαδικασίες δεν υλοποιούνται, όπως η καύση για όποιον θέλει εν πάση 
περιπτώσει, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα, θα είναι πάντα ένα έντονο πρόβληµα όχι µόνο για τον 
Άγιο Στέφανο αλλά για όλες τις περιοχές.Το ζήτηµα είναι ότι είναι µικρός ο χώρος. θεωρούµε ότι το 
6.000 µέτρα είναι µικρό, δεν µπορεί να δώσει λύση. ∆εν είναι ο χώρος των 6.000 τ.µ. καθαρός χώρος 
για ταφή. Ένα µεγάλο µέρος θα υπάρξει και για άλλες υποδοµές. Που σηµαίνει ότι είναι πάρα πολύ 
µικρό. Με αυτή την έννοια, εµείς θα ψηφίσουµε λευκό». 
 
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 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) 

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 191 του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) 

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τΑ/23-12-2008) 
� Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Την υπ΄αριθ.154/1996 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
� Την υπ΄ριθ.5153/2005  απόφαση του 1ου τµήµατος Εφετείου Αθηνών. 
� Την υπ’ αριθ. Φ.110/432/12552/ 14-9-2012 Έκθεση του Σώµατος Ορκωτών εκτιµητών (Σ.Ο.Ε). 
� Το υπ’ αριθ. πρωτ. 33594/19-11-2012 έγγραφο του Σώµατος Ορκωτών εκτιµητών (Σ.Ο.Ε). 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων  (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 
Με  ψήφους 21 υπέρ, 8 Κατά και 5 Λευκές 

Μειοψηφούντων των κ. κ. ∆.Σ. Πασιπουλαρίδη Αβραάµ, Ζαµάνη ∆ιονυσίου, Σωτηρίου Σακελλάριο, 
Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπης, Κοκµοτού Βασιλείου, Πέππα Αγγελικής, Στάϊκου Θεοδώρου και 
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Τσούκα Παναγιώτη για τους λόγους που  ανάφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά 
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Οι  ∆.Σ. κ. κ. Σώκου Ζωή, Λουκάτος Παναγής, Σπηλιώτης Σπυρίδωνας, Ζυγούνας Γεώργιος και 
Φέρµελη Λυδία δήλωσαν λευκή ψήφο  για τους λόγους που  ανάφεραν στην τοποθέτησή τους και 
αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Για το παρόν θέµα παραβρέθηκε στη συνεδρίαση και υπερψήφισε την εισήγηση η πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Λυκάκη Γεωργία. 
 

Εγκρίνει την αγορά του κληροτεµαχίου εκτάσεως 5.963 τ. µ. πλέον ή έλασσον ιδιοκτησίας 
∆ηµητρίου, Κωνσταντίνου, Νικολάου και Γεωργίου Ελευθερίου, στη θέση «Μπισµπίρι» διοικητικής 
περιφέρειας Αγίου Στεφάνου του ∆ήµου ∆ιονύσου,  αντί του  ποσού € 143.112,00(5.963τ.µ. Χ 
€24,00/τ.µ.) για την  δηµιουργία Νέου Κοιµητηρίου στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου. 
 
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.       ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
      ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.     
      ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 

ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ . 
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 

Προέδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου: ΛΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Άγιος Στέφανος 03/06/2013 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 

Καρασαρλής Αναστάσιος 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τµήµα πληροφορικής, µε την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου.  

Κοινοποίηση 
-∆ηµοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου. 
 


