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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..9η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 23ης-5-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..113/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..9η/23-5-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .23η Μαΐου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. ..14771/19-5-2017.. πρόσκλησης για 
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

� ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Λήψη απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για άσκηση 
παρέµβασης». 

ΘΕΜΑ 1ο: «Aνάθεση σε δικηγόρο εξωτερικό συνεργάτη του χειρισµού νοµικών 
διαδικασιών σε σχέση µε αξιώσεις του ∆ήµου έναντι των εταιρειών  ΕNERGA KAI 
HELLAS POWER». 
ΘΕΜΑ 2ο: «1)Έγκριση πρακτικού Νο.2 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
«Παροχή Υπηρεσιών για τον Καθαρισµό ∆ηµοτικών Κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου» 2) 
Κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία ΥΑ∆ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
ΘΕΜΑ 3ο: «1) Έγκριση Πρακτικού  Νο3 κατακύρωσης δικαιολογητικών του Ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού  για την «ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SUMMER 
CAMP ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2017»», και 2) κατακύρωση  του διαγωνισµού στην εταιρεία 
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ» . 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 
«Υλοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιµόρφωσης στον ∆ήµο 
∆ιονύσου», συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 162.489,60€ συµπ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από K.A. των εξόδων ο.ε 2017 για την παροχή 
υπηρεσιών «∆απάνες φύλαξης κτηρίων, αρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008», 
συνολικού προϋπολογισµού 450.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.836,00 ευρώ µε ΦΠΑ  
µετά από την υπ΄αριθ. 104/2014 ΑΟΕ και την 127/2014 Α∆Σ». 
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ΘΕΜΑ 8ο: «2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2017». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεσης Πίστωσης και Tρόπου Ανάθεσης για την 
Προµήθεια Υπηρεσιών Υγιεινής Κτιρίων και Κοινόχρηστων Χώρων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεσης Πίστωσης και του Τρόπου Ανάθεσης για 
τη «Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών ∆ήµου και Υποσταθµού Μέσης Τάσης 
∆.Ε. ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεσης Πίστωσης και τρόπου Ανάθεσης για την 
Προµήθεια Υπηρεσίας  Συντήρησης Ανελκυστήρων ∆ηµοτικών Κτιρίων». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση  Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης 
για την Προµήθεια Υπηρεσίας Καθαρισµού (Αποψίλωση) Οικοπέδων και 
Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την  καταβολή 
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. 
τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, 
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους  του ∆ήµου ∆ιονύσου -  έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεσης Πίστωσης και Tρόπου Ανάθεσης για την 
Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεσης Πίστωσης και Tρόπου Ανάθεσης για την 
Προµήθεια πλαστικού δαπέδου για την τοποθέτηση των υπαίθριων σκακιών». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για “Υπηρεσίες συντήρησης 
και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισµού, του λογισµικού και των εφαρµογών 
ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου του ∆ήµου ∆ιονύσου”». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Αναβάθµιση 
πληροφοριακών υποδοµών ∆ήµου ∆ιονύσου», β) της µελέτης και γ) των όρων 
διακήρυξης του διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 18ο: «∆ιόρθωση της απόφασης 104/2017 της Οικονοµικής Επιτροπής για: 
Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθειας αναλωσίµων 
εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών» β) των 
τεχνικών προδιαγραφών». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση ων τευχών 
δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου «Επισκευή και 
συντήρηση µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ∆. ∆ιονύσου 
Σχολ. Έτους 2017»». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση των τευχών 
δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου µε τίτλο: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟ∆ΙΕΣ Ο∆ΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ 
∆.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ»». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 558,00€  για την 
‘Συνδροµή σε δίκτυο µόνιµων σταθµών αναφοράς εντοπισµού θέσης εξαρτηµένους 
από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων ποσού 7.460€ για συµµετοχή 
υπαλλήλων του ∆ήµου ∆ιονύσου σε σεµινάρια και συνέδρια µε σκοπό την 
επιµόρφωσή τους». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/10/2016 – 31/12/2016». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής µελέτης 
για την Προµήθεια Αθλητικού Υλικού του Γηπέδου Ποδοσφαίρου της ∆.Ε. Άνοιξης, µε 
απευθείας ανάθεση». 
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ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  αµοιβή  δικαστικού 
επιµελητή». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΜΑΡΤΙΟΥ 2017». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Τσούκας Παναγιώτης   2. Κριεµάδης Στέφανος 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    
4. Στάικος Θεόδωρος     
5. Κωστάκης ∆ηµήτριος  
6. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
7. Καλαφατέλης Ιωάννης  
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Ο ∆Σ κος Στάικος Θεόδωρος δεν συµµετείχε στη συζήτηση του 18ου Θέµατος 
της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
 Ο ∆Σ κος Καλαφατέλης Ιωάννης δεν συµµετείχε στη συζήτηση των θεµάτων µε 
α/α 9 εως 13 της ηµερήσιας διάταξης. 
 Ο ∆Σ κος Τσούκας Παναγιώτης αποχώρησε µετά την ψήφιση του 16ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης. 
 Ο ∆Σ κος Καλαφατέλης Ιωάννης αποχώρησε µετά την ψήφιση του 23ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε για το κατεπείγον συζήτησης του θέµατος 
«Λήψη απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για άσκηση παρέµβασης» λόγω 
ύπαρξης καταληκτικής ηµεροµηνίας (προθεσµία 90 ηµερών από την κατάθεση της 
αγωγής την 30/3/2017) για την άσκηση του δικαιώµατος παρέµβασης που για να 
ασκηθεί πρέπει προηγουµένως να έχουν υποβληθεί σχετικές γνωστοποιήσεις και σε 
συναρµόδιες υπηρεσίες. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 

 
Ενέκρινε οµοφώνως την συζήτηση του θέµατος «Λήψη απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής για άσκηση παρέµβασης»  ως κατεπείγον. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..113/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Λήψη απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για άσκηση 

παρέµβασης». 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
ΣΧΕΤ:   1.  Η µε ΓΑΚ 519253 & ΕΑΚ 2542/22.3.17 (αρ.πρωτ.εισερχ. στον ∆ήµο 

9742/5.4.17)  (2η) Ανακοίνωση   δίκης µε Προσεπίκληση σε παρέµβαση.  
            2.  η µε αρ.πρωτ. 9165/16 αίτηση/καταγγελία  
            3.  το µε αρ.πρωτ. 12848/16 εξώδικο   
            4.  το µε αρ.πρωτ. 11928/11.5.16 έγγραφο της Ν.Υ  αναζήτησης απόψεων  
            5. το µε αρ.πρωτ. 17944/27.6.16 απαντητικό έγγραφο της Υ∆ΟΜ  
            6. το µε αρ.πρωτ. 18605/1.7.16 νέο έγγραφο της Ν.Υ  
            7. το µε αρ.πρωτ. 11928/25.7.16  απαντητικό έγγραφο της Τ.Υ 
            8. Η µε αρ.πρωτ. εισερχ. Στον ∆ήµο 35121/15.12.16  (1η) ανακοίνωση δίκης  
            9. Η µε αρ.πρωτ. 36021/27.12.16 απόφαση της Υ∆ΟΜ µερικής ανάκλησης της 

υπ’αρ. 2/16 έγκρισης εργασιων µερικής κλίµακας              
           10. το µε αρ.πρωτ. 2932/1.2.17 νέο έγγραφο της Ν.Υ 2ης αναζήτησης 

απόψεων  
        
 

1 ] Κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο την 5.4.17 το υπο ανω σχετικό  δικόγραφο ‘Ανακοίνωση 

∆ίκης µε Προσεπίκληση σε παρέµβαση’ των αναφεροµένων σ’αυτό 

προσεπικαλούντων 1.Κων.Μακρή, 2. Χρ. Τσεµπερά, 3. Ρήγα Κούλη & 4. Ελένης 

Κούλη (όλων κατοίκων της ∆.Ε Αγίου Στεφάνου επι της οδού Κρήτης) µε την οποία 

ανακοινώνουν στον ∆ήµο την ασκηθείσα εναντίον τους από τον Σταύρο  

Χαραλαµπίδη αγωγή και καλούν τον ∆ήµο να παρέµβει καθώς αφορά θέµα 

ιδιοκτησίας του και δη την δηµοτική/κοινόχρηστη οδό Κρήτης. 

 

Ειδικότερα, ο Σταύρος Χαραλαµπίδης µε την  ενσωµατωµένη στο δικόγραφο της 

Ανακοίνωσης ΄∆ιεκδικητική αγωγή  του (ΓΑΚ 515407-ΕΑΚ 2171/13.3.17) 

στρεφόµενος κατά των ανωτέρω κατοίκων, ισχυρίζεται ότι προσβάλλουν τα 

δικαιώµατα κυριότητας, νοµής και κατοχής του αποβάλλοντάς τον άλλως 

διαταράσσοντας τη νοµή του επι τµήµατος του ακινήτου του στο όριο µε την οδό 

Κρήτης επιφανείας 144,16 τµ (ήτοι λωρίδα 120,13 µ Χ 1,20µ)  µε το να ισχυρίζονται 

ότι είναι τµήµα της οδού Κρήτης και να σταθµεύουν τα οχήµατά τους ενώ τον 

εµπόδισαν κατά την προσπάθειά του να προβεί σε περίφραξη του συγκεκριµένου 

τµήµατος, ζητεί δε να αναγνωρισθεί η κυριότητά του στο επίδικο τµήµα/λωρίδα, να 

υποχρεωθούν οι εναγόµενο να του την αποδώσουν και την αποβολή τους.  
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Η ανωτέρω (ΣΧ. 1) Ανακοίνωση δίκης είναι η 2η κατά σειρά καθώς είχε προηγηθεί η 

1η αγωγή από τον ενάγοντα και αντίστοιχη Ανακοίνωση (ΣΧ. 7 ) από την οποία 

παραιτήθηκε.  

 

2 ] Από τα τεθέντα υπόψη µας στοιχεία προκύπτει η ύπαρξη ακινήτου του ενάγοντος 

Στ.Χαραλαµπίδη στην περιοχή για το οποίο κατόπιν αιτήσεώς του εκδοθηκε από την 

Υ∆ΟΜ ∆ιονύσου η µε αρ.  2/16 έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας (που αφορούσε 

σε περίφραξη του ακινήτου του) .  

 

Κατά την απόπειρα  υλοποίησης της άνω  άδειας έγινε αντιληπτό από τους 

περιοίκους ότι η εφαρµογή της  δια της διάνοιξης οπών προς τοποθέτηση πασάλων, 

έθιγε-κατελάµβανε τµήµα της ασφαλτοστρωµένης, διαµορφωµένης και σε 

χρήση από πολλών ετών δηµοτικής/κοινόχρηστης οδού Κρήτης που αντιστοιχεί 

στην ανω λωρίδα, γεγονός που προκάλεσε την διαµαρτυρία τους στον ∆ήµο 

αποστέλλοντας αρχικά την  µε αρ.πρωτ. 9165/16 αίτηση/καταγγελία  (ΣΧ. 1 ) και 

ακολούθως την µε αρ.πρωτ. 12848/16 εξώδικη δήλωση/πρόσκληση και διαµαρτυρία 

τους (ΣΧ. 3).  

 

Λόγω της καταγγελίας και της εξωδίκου, προβήκαµε στην αποστολή  του  µε 

αρ.πρωτ. 11928/16 έγγράφου µας αναζήτησης απόψεων από την Υ∆ΟΜ και τον 

πρόεδρο  της ∆.Ε Αγ.Στεφάνου  προκειµένου να διερευνηθούν τα καταγγελόµενα στο 

εξώδικο και να χωρήσει τοποθέτηση από αυτούς α) περι του εάν το εν λόγω τµήµα 

εντάσσεται πράγµατι στη δηµοτική οδό Κρήτης και β) πληροφορίες και στοιχεία για τη 

δηµιουργία της οδού. 

 

Επ’ αυτού,  τέθηκε υπόψη µας το µε αρ. πρωτ. 17944/16 έγγραφο της Υ∆ΟΜ  στο 

οποίο, ανεξαρτήτως του ελλιπούς χαρακτήρα, προέκυπτε η διαπίστωση ότι τµήµα 

της εγκριθείσας µε την προαναφερόµενη άδεια περίφραξης τοποθετείται εντός 

του ασφαλτοστρωµένου τµήµατος της οδού Κρήτης, επακολουθήσαντος του µε 

αρ.πρωτ. 18605/1.7.16 στο οποίο, µεταξύ άλλων, προτείναµε την µερική ανάκληση 

της άδειας και στη συνέχεια µας διαβιβάσθηκε το µε αρ.πρωτ. 11928/25.7.16 έγγραφο 
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της Τ.Υ (ΣΧ. 7),  ενώ δεν είχαµε κάποια πληροφόρηση από την ∆.Ε 

Αγ.Στεφάνου, 

 

Ακολούθως µας γνωστοποιήθηκε η 1η ανακοίνωση δίκης (ΣΧ. 8 ) , στη συνέχεια 

εκδόθηκε η µε αρ. πρωτ.  36021/27.12.16 απόφαση της Υ∆ΟΜ µερικής ανάκλησης 

της υπ’αρ. 2/16 έγκρισης εργασιων µερικής κλίµακας , επακολούθησε το υπο σχετ. 

(8) νέο έγγραφό µας (2η αναζήτηση απόψεων) για παροχή συγκεκριµένων 

στοιχείων   από την ∆.Ε Αγ.Στεφάνου χωρίς να έχουµε µέχρι σήµερα κάποια 

απάντηση και τελικώς µας κοινοποιήθηκε η νέα (2η) ανακοίνωση δίκης (ΣΧ. 1 ) για 

την άσκηση της νέας/2ης αγωγής.  

 

3  ]  Από τα ανωτέρω και όσα έχουν τεθεί υπόψη µας, αυτό που αναδεικνύεται ως 

αναµφισβήτητο δεδοµένο είναι  ότι το εν λόγω τµήµα –εδαφική λωρίδα που φέρεται 

ως διεκδικούµενη ιδιοκτησία του Στ.Χαραλαµπίδη, αφορά τµήµα/εµπίπτει εντός  από 

ετών (ανω της 30ετίας) υφισταµένης, διαµορφωµένης,  ασφαλτοστρωµένης και σε 

πραγµατική χρήση δηµτοτικής/κοινόχρηστης οδού Κρήτης.  

 

Με την ανω αγωγή, για την αποφυγή εµπλοκής του ενάγοντα µε τον ∆ήµο (και 

ανεξαρτήτως της όποιας έκβασης θα είχε) ,  επιχειρείται και επιδιώκεται εκ πλαγίου, 

χωρίς την συµµετοχή και ερήµην του ∆ήµου, η δηµιουργία τετελεσµένων 

καταστάσεων δια της απόπειρας απόσπασης ευνοϊκής γι’ αυτόν απόφασης επι 

αντίστοιχη ζηµία και βλάβη του ∆ήµου (της απωλείας εδαφικού τµήµατος µε µια  

ενδεχόµενη ευνοϊκή γι’αυτόν απόφαση) . 

 

4.1 ] Στο αρ. 238 παρ. 1 εδ.β ΚΠολ∆ ορίζεται ότι: “ Παρεµβάσεις µετά από 

προσεπίκληση ή ανακοίνωση της δίκης κατατίθενται και επιδίδονται σε όλους τους 

διαδίκους µέσα σε 90 ηµέρες από την κατάθεση της αγωγής» . Στη προκειµένη 

περίπτωση δεδοµένης της κατάθεσης της αγωγής στις 13.3.17 η προθεσµία 

των 90 ηµερών εκπνέει την 13.6.17 εντός της οποίας πρέπει να συνταχθεί η 

παρέµβαση, να κατατεθεί, να κοινοποιηθεί σε όλους τους διαδίκους και 

ταυτόχρονα περίληψη αυτής να κατατεθεί στο Κτηµατολόγιο και να εγγραφεί 

στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου Μαραθώνα, ενώ πριν την εκπνοή των 100 

ηµερών (αρ. 238 & 237 ΚΠολ∆) θα πρέπει να έχουν κατατεθεί οι προτάσεις µας 
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και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία όπως λχ µαρτυρικές καταθέσεις για τη λήψη 

των οποίων,  ως γνωστόν, αντιµετωπίζουµε σοβαρά προβλήµατα λόγω του 

φαινοµένου της απροθυµίας, πράγµα που επίσης δυστυχώς διαφαίνεται και 

στη κατάσταση που αντιµετωπίζουµε κατά την αναζήτηση απόψεων.  

 

Εποµένως, συνεπεία του προαναφερόµενου ασφυκτικά περιορισµένου 

χρονικού πλαισίου για την έγκαιρη ασκηση/κατάθεση του προβλεπόµενου 

ενδίκου µέσου (λόγω των αλλαγών του ΚΠολ∆),  συντρέχει επείγουσα 

περίπτωση δικαιολογούσα την εκτός ηµερησίας διάταξης εισαγωγής του 

θέµατος προς συζήτηση κατά την αµέσως προσεχή συνεδρίαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη ενδίκου 

µέσου της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ λόγω της προδιαληφθείσης ανακοίνωσης σε 

παρέµβαση προς απόκρουση της ανω αναφερόµενης αγωγής του 

Στ.Χαραλαµπίδη που ενσωµατώνεται στην ανακοίνωση για την προάσπιση 

των αµφισβητουµένων ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων του ∆ήµου στο 

εντασσόµενο στην οδό Κρήτης ένδικο τµήµα/λωρίδα. 

 

4.2 ] Κατόπιν τούτων, αν και η διαδικαστική τούτη εισηγητική ενέργεια αποτελεί 

υποχρέωση της διοίκησης (τόσο της αρµοδίας υπηρεσίας όσο και της ∆.Ε Αγ. 

Στεφάνου), υποβάλλουµε την παρούσα ενώπιόν Σας λόγω αρµοδιότητας για την 

περαιτέρω υποβολή της στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, καθώς υπό τις εκτεθείσες 

συνθήκες και δεδοµένα εκτιµούµε ότι συντρέχει νόµιµη περίπτωση άµεσης λήψης 

απόφασης για την άσκηση παρέµβασης του ∆ήµου στην προαναφερόµενη δίκη ως 

και κάθε προβλεπόµενου άλλου ενδίκου µέσου και εν γένει κάθε νόµιµης  δικαστικής 

ενεργείας προς απόκρουση της αγωγής του Στ. Χαραλαµπίδη και προάσπισης της 

ιδιοκτησίας του ∆ήµου επί του δηµοτικού/κοινόχρηστου χαρακτήρα του ενδίκου 

τµήµατος ως εντασσόµενου στη δηµοτική/κοινόχρηστη οδό Κρήτης της οποίας 

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.  

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
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� Τη µε ΓΑΚ 519253 & ΕΑΚ 2542/22.3.17 (αρ.πρωτ.εισερχ. στον ∆ήµο 
9742/5.4.17)  (2η) Ανακοίνωση   δίκης µε Προσεπίκληση σε παρέµβαση.  
� Τη µε αρ. πρωτ. 9165/16 αίτηση/καταγγελία. 
� το µε αρ. πρωτ. 12848/16 εξώδικο.   
� το µε αρ. πρωτ. 11928/11.5.16 έγγραφο της Ν.Υ  αναζήτησης απόψεων.  
� το µε αρ. πρωτ. 17944/27.6.16 απαντητικό έγγραφο της Υ∆ΟΜ.  
� το µε αρ. πρωτ. 18605/1.7.16 νέο έγγραφο της Ν.Υ.  
� το µε αρ. πρωτ. 11928/25.7.16  απαντητικό έγγραφο της Τ.Υ. 
� Τη µε αρ. πρωτ. εισερχ. Στον ∆ήµο 35121/15.12.16  (1η) ανακοίνωση δίκης.  
� Τη µε αρ. πρωτ. 36021/27.12.16 απόφαση της Υ∆ΟΜ µερικής ανάκλησης της 

υπ’ αρ. 2/16 έγκρισης εργασιών µερικής κλίµακας.          
� το µε αρ. πρωτ. 2932/1.2.17 νέο έγγραφο της Ν.Υ. 2ης αναζήτησης απόψεων. 
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΕΛΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ 

 
Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Στάικου Θεόδωρου για τους λόγους που ανέφερε 

στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά. 

 
Εγκρίνει την άσκηση παρέµβασης του ∆ήµου στην προαναφερόµενη δίκη ως 

και κάθε προβλεπόµενου άλλου ενδίκου µέσου και εν γένει κάθε νόµιµης δικαστικής 
ενεργείας προς απόκρουση της αγωγής του Στ. Χαραλαµπίδη και προάσπισης της 
ιδιοκτησίας του ∆ήµου επί του δηµοτικού/κοινόχρηστου χαρακτήρα του ενδίκου 
τµήµατος ως εντασσόµενου στη δηµοτική/κοινόχρηστη οδό Κρήτης της οποίας 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. 

 
 Η απόφαση αυτή δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Τσούκας Παναγιώτης. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
4. Στάικος Θεόδωρος. 
5. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης. 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Νοµική Υπηρεσία. 
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