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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..30η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 10ης-9-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..355/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..30ης/10-9-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .10η Σεπτεµβρίου 2018.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. 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. 
28375/6-9-2018.. 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 στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση  Πρακτικού No.1  Επαναληπτικού Συνοπτικού 
∆ιαγωνισµού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ 
– ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
72.974,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α  24% (CPV) : 77211400-6 
(Υπηρεσίες κοπής δένδρων)--Α∆ΑΜ:18REQ003085375».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για Αποκατάσταση Βλάβης στη 
Γεννήτρια Αντλιοστασίου στην ∆.Ε. Ροδόπολης».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη Ανάθεσης για «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Μεταφοράς Βιο-Αποδοµήσιµων Υλικών και Υπηρεσίας 
Μηχανηµάτων Έργου για Λόγους Πυροπροστασίας». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης από την  Ο.Ε για άσκηση ή µη ενδίκου µέσου 
(ΑΠ 27214)».  
� ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης από την  Ο.Ε για άσκηση ή µη ενδίκου 

µέσου (ΑΠ 27221)». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ   για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ   για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
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ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από  το ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΩΣΗ Ν.Π.Ι.∆. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από  την ∆ΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Τσούκας Παναγιώτης 
2. Στάικος Θεόδωρος     2. Χρονόπουλος Πέτρος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα      
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
6. Καρασαρλής Αναστάσιος 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Τσούκας προσήλθε κατά την συζήτηση του 6ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..355/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης από την  Ο.Ε για άσκηση ή µη ενδίκου 

µέσου (ΑΠ 27221)». 
 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 
ΣΧΕΤ:    1. Η µε αρ. 1821/2018 απόφαση του ΠΠρΑθ  [α.π. εισερχ.στον ∆ήµο 

2634366.8.18]  
              2. το   µε αρ.πρωτ.εισερχ.∆ήµου 27871/8.9.17  κοινοποιηθέν 
πρακτικό αναβολής εκδίκασης της µε  ΓΑΚ 119902/2403/2015 κλήσης για 
µετ’απόδειξη συζήτηση της µε αρ.κατ. 7758/1999 αγωγής του Κων/νου ΓΚΙΚΑ 
κατά 12 εναγοµένων µε 12ο εναγόµενο τον ∆ηµο ∆ιονύσου για την δικάσιµο 
της 10/10/2017 
              3. Αντίγραφο των προτάσεων του ∆ήµου 
 
 

Επι της από του έτους 1999 ασκηθείσης αγωγής του Κων. Γκίκα (2ο σχετικο) 

µε την οποία ζητούσε την αναγνώριση της κυριότητάς του επι του 

περιγραφοµένου σ’αυτήν ακινήτου που επαναφέρθηκε για συζήτηση, 

εκδόθηκε η υπο (1) σχετικό που την έκανε δεκτή.  

Η εν λόγω απόφαση επηρεάζει τον ∆ήµο, καθώς αφορά σε ακίνητο 

ευρισκόµενο στη περιοχή  «Φίργκιζα» που έχει περιληφθεί στο ρυµοτοµικό 



3 

σχέδιο του Οικοδοµικού Συνεταιρισµού ‘Νέα Αιολίς’ . Η περιοχή αυτή έχει 

αποτελέσει αντικείµενο οριστικής διανοµής (το έτος 1932) για την 

αποκατάσταση των µελών του Σ.Α.Α.Κ κτηνοτρόφων Σταµάτας Αττικής, δυνά-

µει της µε αρ. 14/1927 αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Αθηνών 

που κυρώθηκε µε την υπ’αρ. 127357/1934 (ΦΕΚ 164/Β/11.12.34) απόφαση 

του Υπουργού Γεωργίας µε την οποία εκδόθηκαν σχετικά παραχωρητήρια. 

Εντός της περιµέτρου του σχεδίου πόλεως, προφανώς περιλαµβάνετο και το 

ένδικο ακίνητο, το οποίο δια της εγκρίσεως του σχεδίου, κατέστει 

εξ’ολοκλήρου απαλλοτριωτέο, είτε ως ρυµοτοµούµενο, καταλαµβανόµενο από 

τις (προϋπάρχουσες ως αγροτικές) δηµοτικές οδούς Θεοφίλου Καϊρη και 

Μητροπολίτη Κυδωνίων ή προοριζόµενο για χώρο παιδικής χαράς, είτε σε 

άλλα τµήµατά του ως προσκυρωτέο σε όµορες ιδιοκτησίες. Από το 1962 που 

εντάχθηκε η περιοχή στο σχέδιο, τµήµατα του ακινήτου  περιήλθαν στη κοινή 

χρήση (κατ’ εφαρµογή του άρθρου 1 του ν.δ. 690/1948) µε την διάνοιξη των 

δρόµων (Μητροπολίτη Κυδωνίων, Καϊρη και άλλους), τη δηµιουργία παιδικής 

χαράς, µε άσκηση άµεσης νοµής επ’αυτών αρχικά από τις Κοινότητες 

Σταµάτας και Μπάλας και στη συνέχεια από την πρώην Κοινότητα ∆ιονύσου 

που ιδρύθηκε το 1979 µε έναρξη λειτουργίας κατά τον ∆ΚΚ από 1.1.1980. 

Η έκδοση της εν λόγω απόφασης ανατρέπει δεδοµένα ετών και 

προσανατολίζει σε ανασχεδιασµό/τροποποίηση του σχεδίου στην εν λόγω 

περιοχή, γεγονός που θέταµε υπόψη του δικαστηρίου µε τις προτάσεις µας 

(βλ. 3ο σχετικό) 

Κατόπιν τούτων υποβάλλεται η εν λόγω απόφαση στην κρίση της Οικονοµικής 

Επιτροπής για την λήψη απόφασης περι άσκησης ή µη του ενδίκου µέσου της 

έφεσης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών εισηγούµενοι την άσκηση αυτής .   

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� Τη µε αρ. 1821/2018 απόφαση του ΠΠρΑθ  [α.π. εισερχ.στον ∆ήµο 

2634366.8.18]  
� το µε αρ. πρωτ. εισερ. ∆ήµου 27871/8.9.17  κοινοποιηθέν πρακτικό 

αναβολής εκδίκασης της µε  ΓΑΚ 119902/2403/2015 κλήσης για 
µετ’απόδειξη συζήτηση της µε αρ.κατ. 7758/1999 αγωγής του Κων/νου 
ΓΚΙΚΑ κατά 12 εναγοµένων µε 12ο εναγόµενο τον ∆ηµο ∆ιονύσου για 
την δικάσιµο της 10/10/2017 
� Το αντίγραφο των προτάσεων του ∆ήµου 
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� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει την άσκηση ενδίκου µέσου της έφεσης ενώπιον του Εφετείου 

Αθηνών κατά της µε αρ. 1821/2018 απόφασης του Π.Πρ.Αθ.  . 
 

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

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Στάικος Θεόδωρος. 
4. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
5. Καρασαρλής Αναστάσιος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Νοµική Υπηρεσία. 


