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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..15η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 25ης-6-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..240/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..25ης/6/2014.. της ..15ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..25η Ιουνίου 2014.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..10:30.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..20745/20-6-14.. πρόσκλησης για συνεδρίαση την 25-
6-2014, του Προέδρου κ. Πέππα Νικόλαου, Αντιδηµάρχου  Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, 
που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έκδοση Χ.Ε. Προπληρωµής στο όνοµα της υπαλλήλου Τούλα-
Ευστατία Βαφειάδου προκειµένου να αντιµετωπιστεί δαπάνη που προέκυψε σχετικά µε 
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας ένστασης για την «Προµήθεια 
ανταλλακτικών – Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων»» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2014, για δηµοσιεύσεις, στην εφηµερίδα «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ», συνολικού ποσού 90,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση του από 18/06/2014 πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για 
την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού  για την «Προµήθεια υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ 
Εξοπλισµού κτιρίων (συντήρηση & επισκευή καυστήρων, κλιµατιστικών µηχανηµάτων 
και ψυκτών πόσιµου νερού» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών βάσει Ν.4257/14 
(ΦΕΚ 93/14.04.14 τεύχος Α')» 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισµό του 
∆ήµου ο.ε. 2014, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης Ανθρωπίνου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής 
Μέριµνας». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για την Επισκευή Βλάβης στο Αντλιοστάσιο της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ροδόπολης  ». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Πιεστικού Αντλητικού 
Συγκροτήµατος Τύπου Booster σε Υπόγειο Φρεάτιο στην Οδό Θεµιστοκλέους στη 
∆ηµοτική Ενότητα ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Έκδοση 
Τελών Κυκλοφορίας  Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2014»           
ΘΕΜΑ 9ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ              
ΜΕ ΑΡ. 3221/14  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 3ου Τµήµατος του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τµήµα 
εργατικών  διαφορών)». 
� ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης περι προσβολής της µε αρ. 4/14 απόφασης της 

Α/βάθµιας Επιτροπής Επίλυσης  ∆ασικων Αµφισβητήσεων και ορισµού 
δικηγόρου». 
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ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης αµοιβής δικηγόρου, Παναγιώτη 
Κ. Ζυγούρη». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή ποσού 
2.380.57 € λόγω ανάκλησης χρηµατοδότησης του έργου «Αναβάθµιση µέρους του 
αστικού κέντρου Κοιν. Κρυονερίου – Πρόγραµµα Πράσινη Ζωή για την Πόλη»». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.       Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
2. Κοντάκης Κυριάκος   Μπούσµπουρας Αθανάσιος 
3. Τζανετή Αγάθη-Έλλη  Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
4. Χιώτης Ηρακλής    
5. Σακελαρίου ∆ιονύσιος 
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ  
 
  
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
 
Η ∆Σ κ. Τζανετή Αγάθη-Έλλη απείχε της συζήτησης του 2ου και 3ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης δηλώνοντας κώλυµα αφού συµµετείχε στην γνωµοδοτική επιτροπή. 
Ο ∆Σ κ. Κοντάκης Κυριάκος απείχε της συζήτησης του 10ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 
Ο ∆Σ κ. Ζαµάνης προσήλθε µετά τη ψήφιση του 1ου Εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος 
και απεχώρησε µετά τη συζήτηση του 10ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..240/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης περι προσβολής της µε αρ. 4/14 απόφασης της 

Α/βάθµιας Επιτροπής Επίλυσης  ∆ασικων Αµφισβητήσεων και ορισµού 
δικηγόρου». 

 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος. 

 
Σχετ.   1.  το µε αρ.πρωτ. 19438/11.6.14 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας  
           2.  η   µε αρ. 4/14 απόφαση της ΕΕ!Α  
           3.  το µε αρ.πρωτ. 15721/15.5.14 έγγραφο του !ήµου  (τµηµα   
               Πρωτοκόλλου)  

 
Σύµφωνα µε το υπο σχετ. (1)  έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας συντρέχει νόµιµη 

περίπτωση περι προσβολής της µε αρ. 4/14 απόφασης της  Α/βάθµιας Επιτροπής 

Επίλυσης  !ασικων Αµφισβητήσεων ενώπιον της Β’βάθµιας Επιτροπής για τους λόγους 

που αναφέρονται σ’ αυτό βάσει της εκπεφρασµένης θέσης του !ήµου σε ανάλογες 

περιπτώσεις. 
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Επειδή, η προθεσµία προσβολής λήγει την 15.7.2014 και ως εκ τούτου συντρέχει 

επείγουσα περιπτωση εισαγωγής του θέµατος στην επόµενη συνεδρίαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής προς λήψη σχετικής απόφασης επ'αυτού 

 

Επειδή  στον !ήµο !ιονύσου υφίσταται µεγάλος φόρτος εργασιών για τον µοναδικό 

δικηγόρο του !ήµου, ο οποίος έχει επιβαρυνθεί και επιφορτισθεί µε τον χειρισµό πολύ 

µεγάλου αριθµού υποθέσεων ποικίλου αντικειµένου πλέον των  διοικητικών  θεµάτων  

του !ήµου επί των οποίων καθηµερινά γνωµοδοτεί και επιµελείται της διεκπεραίωσής 

τους, χωρίς βοήθεια, που πράγµατι την χρειάζεται και που έχει καταστήσει γνωστό µε 

πολλαπλά έγγραφα και σηµειώµατα στον !ήµο επιζητώντας την,  που όλα αυτά  

καθιστούν απαγορευτική την απασχόληση του µε άλλες υποθέσεις, όπως η προκείµενη 

και ως εκ τούτου είναι εντελώς αδύνατη η σύµπραξή του στη  προκείµενη υπόθεση .  

Κατόπιν των παραπάνω  αλλά και λόγω του  ειδικού χαρακτήρα του θέµατος λαµβανοµένου 

υπόψη ότι εξαρχής είχε ανατεθει ο νοµικός χειρισµός στον δικηγόρο κ. Νικόλαο Χλέπα µέλος 

της δικηγορικής εταιρείας ‘ΑΠ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ –Γ.ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ-Ν.ΧΛΕΠΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’ Πατριάρχου Ιωακείµ 30-32 ο οποίος ήδη γνωρίζει την υπόθεση και διαθέτει την 

απαιτούµενη εξειδίκευση και εµπειρία χειρισµού τέτοιας φύσεως νοµικών υποθέσεων, 

προτείνουµε να ανατεθεί στον ίδιο η άσκηση της προσφυγής, ταυτόχρονα δε προτείνεται τον 

καθορισµό της αµοιβής στο των 1500 € πλέον ΦΠΑ για την σύνταξη και κατάθεση της 

προσφυγής ενώπιον της αρµόδιας Β/βάθµιας Επιτροπής  της οποίας εισηγούµαι την αποδοχή 

της δεδοµένου ότι είναι δίκαιη, εύλογη και  ανάλογη α)της επιστηµονικής εργασίας, της αξίας 

και του είδους των ενεργειών προς διεκπεραίωση της υπόθεσης, β)του απαιτουµένου χρόνου 

διενέργειας, γ)της σπουδαιότητας του αντικειµένου που µετέρχεται δ) των ιδιαζουσών 

περιστάσεων που συνθέτουν την εν λόγω εργασία και ε) των εν γένει (εξωδικαστικών) 

ενεργειών που απαιτούνται να υλοποιηθούν  και ανταποκρινόµενη σ’ αυτές της νοµικής 

αγοράς,  

Σχετ.   1.  η  µε αρ. 4/14 απόφαση της ΕΕ∆Α  
           2.  το µε αρ.πρωτ. 15721/15.5.14 έγγραφο του ∆ήµου  (τµηµα  
                Πρωτοκόλλου)  
 

------000------ 
 
 

∆ιαβιβάσθηκε στον ∆ήµο η υπο άνω σχετ. (1) απόφαση της Α/βάθµιας Επιτροπής Επίλυσης  

∆ασικων Αµφισβητήσεων η οποία απορρίπτει για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή την 

ασκηθείσα ένσταση του ∆ήµου κατά της σχετικής Πράξης Χαρακτηρισµού του ∆ασαρχείου 

Πεντέλης 
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Επειδή η εκδοθείσα απόφαση της ΕΕ∆Α υπέχει σοβαρά σφάλµατα στη κρίση της και δή -

πέραν της εσφαλµένης εκτίµησης της πραγµατικής κατάστασης- οδηγήθηκε στη κρίση της 

κατ' εσφαλµένη εφαρµογή των διατάξεων του νόµου και συγκεκριµµένα εφαρµόζοντας τις 

ισχύουσες κατά τον παρόντα χρόνο διατάξεις και όχι αυτές που ίσχυαν κατά την έκδοση της 

προσβαλλόµενης πράξης 

 

Επειδή εξαιτίας της νοµικής πληµµέλειας της απόφασης της Επιτροπής είναι δυνατή η 

ακύρωσή της  

Επειδή η περίπτωση αυτή αφορά τον ∆ήµο αποτελώντας µείζον θέµα για τη δηµοτική ενότητα 

Αγιου Στεφάνου σχετικά µε τα όρια του οικισµού που ανεξάρτητα της πρόσφατης 

νοµοθετικής εξέλιξης δεν παύει να αποτελεί πρωτεύον ζήτηµα για τον ∆ήµο µας που η 

εκπεφρασµένη στάση και θέση του αποσκοπεί στη µεταβολή της νοµοθετικής πληµµέλειας για 

την αποκατάσταση και αναγνώριση των ορίων των οικισµών του 

Για τους ανωτέρω λόγους θεωρώ οτι συντρέχει νόµιµη περίπτωση προσβολής της απόφασης 

της ΕΕ∆Α ενώπιον της Β/βάθµιας Επιτροπής  

και παρακαλώ για την επιµελεία σας άµεση εισαγωγή του θέµατος ενώπιον της Οικονοµικής 

Επιτροπής προς  λήψη σχετικής απόφασης λόγω αρµοδιότητας λογω παρόδου της προθεσµίας 

προσβολής την 15.7.14 και ορισµού ταυτόχρονα δικηγόρου για τις σχετικές ενέργειες που εν 

προκειµένω ενδείκνυται να προταθεί ο κ. Νικόλαος Χλέπας ως χειρισθείς την υπόθεση 

ενώπιον της Α/βάθµιας Επιτροπής 

 
 

 
Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδης και είπε: «Το θέµα αυτό σχετίζεται µε τη γνωστή 
απαράδεκτη υποβολή αντιρρήσεων κατά της µε αρ.πρωτ.17390/899/20/4/2014 πράξης 
χαρακτηρισµού του ∆ασαρχείου Πεντέλης, εκ µέρους του ∆ήµου, δια του δικηγόρου του 
κου Χλέπα, µεταξύ άλλων και επί έκτασης 1.032 στρεµµάτων χαρακτηρισθείσας από το 
∆ασαρχείο ως αγροτικής µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να αξιοποιήσουν τις 
ιδιοκτησίες τους πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιοχή αυτή. 
Το τραγικό όµως της περίπτωσης είναι ότι υπήρξαν διαβεβαιώσεις της διοίκησης προς 
τους παρευρισκοµένους ιδιοκτήτες, κατά την προηγούµενη συνεδρίαση της Ο.Ε., που 
ασχολήθηκε µε το εν λόγω θέµα, ότι δε θα υποβληθεί προσφυγή κατά της Α/θµιας 
Επιτροπής επίλυσης δασικών αµφισβητήσεων σε περίπτωση απόρριψης των σχετικών 
αντιρρήσεων του ∆ήµου, παρά ταύτα όµως οι διαβεβαιώσεις αυτές ξεχάστηκαν και 
ερχόµαστε σήµερα να αποφασίσουµε να παραταθεί η ταλαιπωρία των οικοπεδούχων» 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� η   µε αρ. 4/14 απόφαση της ΕΕ!Α 
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� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι   

ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 3 ΥΠΕΡ της προσβολής της απόφασης, 2 ΚΑΤΑ της προσβολής της 
απόφασης και 1 ΛΕΥΚΗ 

    
 Μειοψηφούντων των ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδη και Ζαµάνη που κατάψήφισαν για 
τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθετήσή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφερε 
στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
 Το θέµα µη λαµβάνοντας την απαιτούµενη πλειοψηφία από το νόµο (άρθ. 75 
παρ. 1 του Ν. 3852/2010) δεν ενεκρίθει. 
 
           Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Σακελαρίου ∆ιονύσιος 
3. Χιώτης Ηρακλής 
4. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 
5. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
6. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Νοµική Υπηρεσία. 

 


