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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..22η/2013..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-10-2013 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: .. 343/2013.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..7ης/11/2013.. της ..22ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..7η Νοεβρίου 2013.., ηµέρα ..Πέµπτη.. 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. .. 36751/2-11-13.. πρόσκληση 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: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη για 
την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Β΄ Σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου της ∆.Κ. 
Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου». –Αποσύρεται από την Η.∆. 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη πληρωµή της 
επισκευής του ΚΗΙ 3159 οχήµατος του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού  για την «Προµήθεια Μεταλλικών στηθαίων οδών» και 
λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για την  
«Προµήθεια νέων και συντήρηση υπαρχόντων  κλιµατιστικών  µονάδων  και προµήθεια 
ψύκτη πόσιµου νερού», ως προς την οµάδα Β: ψύκτης νερού προϋπολογισµού 
δαπάνης 1.353,00 € µε ΦΠΑ 23%» 

ΘΕΜΑ 5ο:  «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
γερανών για υπόγειους κάδους απορριµµάτων», προϋπολογισµού δαπάνης 56.000,00€ 
χωρίς ΦΠΑ 23%». 

ΘΕΜΑ 6ο:  «Αποδέσµευση πιστώσεων υπολοίπων διαγωνισµών που έχει ολοκληρωθεί 
το αντικείµενο τους και αφορούν την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου του δήµου µας µε τη προµήθεια των ανταλλακτικών τους». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
κάδων απορριµµάτων µηχανικής αποκοµιδής», προϋπολογισµού δαπάνης 25.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ 23%». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου και των Ν.Π.∆.∆. αυτού 20133-2014»». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» για την 
οµάδα Γ  «Ηλεκτρολογικά Εργαλεία»και λήψη σχετικής απόφασης». 

ΘΕΜΑ 10ο:  «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». (ΑΠ 36062/24-10-13) 
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ΘΕΜΑ 11ο:  «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». (ΑΠ 36064/24-10-13) 
ΘΕΜΑ 12ο:  «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». (ΑΠ 36059/24-10-13) 
ΘΕΜΑ 13ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για κρατήσεις υπέρ 
ασφαλιστικών ταµείων που βαρύνουν το ∆ήµο».  

ΘΕΜΑ 14ο:  «Έγκριση   α) της δαπάνης 21.000 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α β) της 
διάθεσης  πίστωσης και γ) των τεχνικών προδιαγραφών για τη «Προµήθεια τροφίµων, 
φρέσκων φρούτων & ειδών ατοµικής υγιεινής» για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2013 για την ανάθεση «Έκδοση Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Γεννήτριας Αντλιοστασίου ∆ηµοτικής 
Ενότητας ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Αντλίας Ανακυκλοφορίας 
Συστήµατος Χλωρίωσης στη ∆εξαµενή Πόσιµου Ύδατος της ∆ηµοτικής Ενότητας 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Πιεστικού Μηχανήµατος (Αντλία) 
∆εξαµενής ∆ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης επί αίτησης της κας Πασιπουλαρίδου ∆έσποινας για 
καταβολή χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης». 
� ΘΕΜΑ 20ο: «Λήψη απόφασης άσκησης από τον ∆ήµο αναγνωριστικής της 

κυριότητας αγωγής». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Ενσωµάτωση αναγκαίων προσαρµογών στο σχέδιο προϋπολογισµού 
∆ήµου ο.ε. 2014 για συµµόρφωση µε τη γνώµη του Παρατηρητηρίου και του 
Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολή προς ψήφισή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.       1. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   
2. Κοντάκης Κυριάκος   2. Σακελαρίου ∆ιονύσιος 
3. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας  3. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
4. Τζανετή Αγάθη-Έλλη    
5. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
6. Μπούσµπουρας Αθανάσιος  
   
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου, νοµίµως κληθείς, προσήλθε στη συνεδρίαση. 
Τα 19ο, 20ο και 21ο θέµατα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκαν και συζητήθηκαν µετά 
τη ψήφιση του 7ου θέµατος. 
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Ο ∆Σ κ. Χιώτης Ηρακλής προσήλθε µετά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερησίας 
διάταξης. 
Ο ∆Σ κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 21ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..343/2013.. 
� ΘΕΜΑ 20ο: «Λήψη απόφασης άσκησης από τον ∆ήµο αναγνωριστικής της 

κυριότητας αγωγής». 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε το θέµα: 
 
ΣΧΕΤ.     Η µε αρ.πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο 9535/9.4.12 ∆ιεκδικητική Αγωγή της  
             εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΑΕ (ΓΑΚ  64337/2012)  κατά του ∆ήµου  

 

Εχει κοινοποιηθεί  στον ∆ήµο µας η υπό άνω σχετ. αγωγή της εταιρείας ‘ΚΤΗΜΑ ΑΕ’ 

δια της οποίας ζητεί την αναγνώριση της κυριότητας και απόδοση του στο ιστορικό 

αναφεροµένου τµήµατος ακινήτου εµβαδού 5709,27 τµ που βρίσκεται στη θέση 

«Κόκκινο Χωράφι» στη ∆ηµοτική Κοινότητα ∆ροσιάς [ΓΗΠΕ∆Ο ∆ΡΟΣΙΑΣ], 

προβάλλοντας δική της κυριότητα βάσει των τίτλων που αναφέρει διατεινόµενη οτι ο 

∆ήµος κακοπίστως κατέλαβε το διεκδικούµενο τµήµα αποβάλλοντάς την , η εκδίκαση 

της  οποίας έχει ορισθεί κατόπιν αναβολής για την δικάσιµο της 3/12/2013   ενώπιον του 

Πολ.Πρωτ. Αθ.  

 

Επειδή απο τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεσή µας το εν λόγω ακίνητο [ΓΗΠΕ∆Ο 

∆ΡΟΣΙΑΣ] ο ∆ήµος το κατέχει και το νέµεται πέραν της 20ετίας (άνευ τίτλου) δυνάµει 

χρησικτησίας 

 

Επειδή η επιδίωξη επίτευξης έκδοσης  µιας δικαστικής απόφασης ευνοϊκής υπερ της 

κυριότητας του ∆ήµου δηµιουργεί νόµιµο τίτλο και η δυνατότητα αναγνώρισης της 

κυριότητας του ∆ήµου δίδεται δια της ασκήσεως σχετικής αγωγής 

Ζητούµε την λήψη εγκριτικής απόφασης περι χορήγησης στον δικηγόρο του ∆ήµου  

εντολής άσκησης εκ µέρους του ∆ήµου (αντιθέτου) αναγνωριστικής αγωγής κατά της 

'ΚΤΗΜΑ ΑΕ' µε αντικείµενο την αναγνώριση της κυριότητας του ∆ήµου εφόλου  του 

ακινήτου 'ΓΗΠΕ∆Ο ∆ΡΟΣΙΑΣ' που τµήµα του αµβισβητείται µε την υπο άνω σχετικό 
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αγωγή µε αποτίµηση του αντικειµένου της δίκης ταυτόσηµο µε αυτό της αγωγής της 

αντιδίκου, την άσκηση κάθε προβλεπόµενης νόµιµης ενέργειας για τη περαίωση αυτής 

της εντολής και την άσκηση των προβλεποµένων ενδίκων µέσων κατά της 

εκδοθησοµένης απόφασης.  

 
 Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Ζαµάνης και είπε: «Ο Κ. Βασιλείου δεν είναι σε θέση, 
αντικειµενικά, να χειριστεί µε επιτυχία την εν λόγω µείζονος σηµασίας υπόθεση. Είναι 
επιεικώς απαράδεκτο, για άλλες απλούστατες και ασήµαντες υποθέσεις να έχουν 
ανατεθεί σε µεγάλα δικηγορικά γραφεία να τις χειριστούν και στην συγκεκριµένη 
σηµαντικότατη υπόθεση, ιδιαίτατης σηµασίας για τον δήµο, να προτείνεται να τη 
χειριστεί ο µονίµως ισχυριζόµενος ότι δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί δικηγόρος του 
δήµου.  
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω η υπόθεση αυτή να ανατεθεί σε µεγάλο εξειδικευµένο 
σε παρόµοιες υποθέσεις δικηγορικό γραφείο , εξαιρουµένου  αυτού των Κ.Κ. Χλέπα-κλπ 
συνεργατών. Επισηµαίνω ότι αν δεν δοθεί η δέουσα σηµασία στο µείζονος σηµασίας 
υπ’ όψιν θέµα, η δηµοτική αρχή θα φέρει αποκλειστικά την ευθύνη». 
 
                                   Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
          Λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του Προέδρου. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Νόµου 3852/2010 «Πρόγραµµα 

Καλλικράτης(ΦΕΚ 87Α΄)». 

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων σύµφωνα (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ ΚΑΙ 1 ΚΑΤΑ 

 

 Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Ζαµάνη για τους λόγους που ανέφερε στην 

τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

  

Χορηγεί στον δικηγόρο του ∆ήµου εντολή άσκησης εκ µέρους του ∆ήµου 

(αντιθέτου) αναγνωριστικής αγωγής κατά της 'ΚΤΗΜΑ ΑΕ' µε αντικείµενο την 

αναγνώριση της κυριότητας του ∆ήµου εφόλου  του ακινήτου 'ΓΗΠΕ∆Ο ∆ΡΟΣΙΑΣ' που 

τµήµα του αµφισβητείται µε την υπό άνω σχετικό αγωγή µε αποτίµηση του αντικειµένου 

της δίκης ταυτόσηµο µε αυτό της αγωγής της αντιδίκου, την άσκηση κάθε 
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προβλεπόµενης νόµιµης ενέργειας για τη περαίωση αυτής της εντολής και την άσκηση 

των προβλεποµένων ενδίκων µέσων κατά της εκδοθησοµένης απόφασης. 

Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης που ανάγεται στη προάσπιση των 

συµφερόντων του ∆ήµου, ο ∆ικηγόρος να συνεπικουρείται από εξωτερικό δικηγορικό 

γραφείο. 

 

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

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

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 
3. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
4. Χιώτης Ηρακλής 
5. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
6. Μπούσµπουρας Αθανασιος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Νοµική Υπηρεσία. 


