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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..25η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 29ης-11-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..364/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..25η/29-11-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..29η Νοεµβρίου 2016.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:00.. 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.  ..33001/25-11-2016.. 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∆: «Εισαγωγή ως εκτάκτου θέµατος στην Ο.Ε προς λήψη 
απόφασης <Έγκρισης  άσκησης ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ επί της µε ΑΚ 24960/10 
αίτησης ακύρωσης ∆ΠρΑθ>» 

ΘΕΜΑ 1ο: «Πληρωµή Προστίµου Τροχαίας». 
ΘΕΜΑ 2ο: «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 3ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για ∆απάνες 
Τελών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2017». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Αίτηµα του κ. Κόκκινου Σωτήριου για καταβολή αποζηµίωσης για ζηµιά 
φθοράς (4) ελαστικών του ΙΧΕ αυτο/του του, λόγω άσχηµου οδοστρώµατος». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης περί Έγκρισης πρακτικού Αξιολόγησης για την 
πραγµατοποίηση της δηµόσιας σύµβασης «Παροχή υπηρεσιών για την διαδικασία 
κατάρτισης των δασικών χαρτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4389/2016»». 
ΘΕΜΑ 6ο: «5η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου οικ. έτους 2016». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από τον  Κ.Α. 63.7412.0001 των εξόδων ο.ε 
2016 µε την ονοµασία 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση για την µελέτη µε τίτλο: «Μελέτη 
ολοκλήρωσης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αγ.Στέφανο και δίκτυα 
αποχέτευσης ακαθάρτων  στους  οικισ. Ραπεντώσα & Πευκόφυτο του ∆. ∆ιονύσου»». 
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 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Καλαφατέλης Ιωάννης 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα   4. Κοντάκης Κυριάκος 
5. Στάικος Θεόδωρος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
Ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου εισηγήθηκε για το κατεπείγον συζήτησης του θέµατος 
«Εισαγωγή ως εκτάκτου θέµατος στην Ο.Ε προς λήψη απόφασης <Έγκρισης  
άσκησης ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ επί της µε ΑΚ 24960/10 αίτησης ακύρωσης ∆ΠρΑθ>» λόγω 
των προθεσµιών και του ασφυκτικού χρόνου για την άσκηση Παρέµβασης αφού το 
θέµα συζητείται από το 25ο Τριµ.∆ΠρΑθ  την 9/12/2016 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 

 
Ενέκρινε οµοφώνως την συζήτηση του θέµατος «Εισαγωγή ως εκτάκτου θέµατος 
στην Ο.Ε προς λήψη απόφασης <Έγκρισης  άσκησης ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ επί της µε ΑΚ 
24960/10 αίτησης ακύρωσης ∆ΠρΑθ>» ως κατεπείγον. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..364/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Εισαγωγή ως εκτάκτου θέµατος στην Ο.Ε προς λήψη 

απόφασης <Έγκρισης  άσκησης ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ επί της µε ΑΚ 24960/10 
αίτησης ακύρωσης ∆ΠρΑθ>» 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
Σχετ.:   1. Το µε αρ. πρωτ. εισερχ. Στον ∆ήµο 27410/29.9.15 µε ΑΠ 163847/878/15 
έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής µε την συνηµµένη σ’ αυτό κλήση δικαστηρίου και 
αίτηση άρσης απαλλοτρίωσης  
             2.To µε αρ. πρωτ. 27884/5.10.15 έγγραφό µας αναζήτησης απόψεων 
             3.Το µε αρ. πρωτ. 27884/16.10.15 έγγραφο της ∆/νσης Τ.Υ περι µη 
ανεύρεσης στοιχείων 
             4.Το µε αρ. πρωτ. 27884/11.11.15 έγγραφο Προέδρου της ∆.Ε ∆ιονύσου περι 
µη ανεύρεσης στοιχείων    
             5. Το µε αρ. πρωτ. 30526/17.11.15 έγγραφο τγς ∆/νσης Τ.Υ προς το 25ο 

ΤΡΙΜ. ∆ΠρΑθ  
             6. Η µε αρ. 13185/08 απόφαση του 26ου Τριµ.∆ΠρΑθ 
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Με το υπό σχετ. (1) έγγραφο της Περιφέρειας και µε τη συνηµµένη σ΄ αυτό κλήση 
µετά του δικογράφου της αίτησης ακύρωσης, έγινε  γνωστή στον ∆ήµο η εν λόγω 
υπόθεση µε την οποία επιδιώκεται από τους αιτούντες Η ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ που υλοποιήθηκε µε την υπ’ αρ. 278515/20.10.79 (ΦΕΚ 
630/1979/τ.∆’) απόφαση Νοµάρχη Αττικής «περί τροποποιήσεως του σχεδίου πρώην 
Κοινότητας Μπάλλας» στην περιοχή του οικοδοµικού συν/σµού ‘Νέα Αιολίς’ της 
σηµερινής ∆.Ε ∆ιονύσου.  
 
Οι αιτούντες προβάλλοντας ποσοστό συνιδιοκτησίας επι εκτάσεως 302.176 τµ ζητούν 
την άρση της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης λόγω της παρόδου ευλόγου χρόνου (31 
έτη) από της επιβολής χωρίς να τους έχει καταβληθεί αποζηµίωση.  
 
Με το υπο (2) σχετικό έγγραφό µας προβήκαµε σε αναζήτηση στοιχείων και επ’ 
αυτών τέθηκαν υπόψη µας τα υπό  (3) & (4) σχετικά περί µη ανεύρεσής τους ενώ µε 
όµοιο περιεχόµενο εστάλη και το υπό (5) σχετικό προς το Πρωτοδικείο.  
 
Από τους εµπλεκοµένους στην υπόθεση, περιήλθε εις γνώση µας ότι κατά το 
παρελθόν και δη το έτος 2008 ύστερα από άσκηση όµοιας κατά περιεχόµενο αίτησης 
των αιτούντων, εκδόθηκε η υπό (6) σχετικό απόφαση του ∆ικαστηρίου που απέρριψε 
την αίτηση ως απαράδεκτη και µετά ταύτα οι αιτούντες επανέρχονται µε την στο άνω 
(1) σχετικό αναφερόµενη νέα αίτηση. Εις αναζήτηση του φακέλου  στο αρχείο του 
∆ικαστηρίου , πέραν της απόφασης δεν υπήρχαν άλλα σχετικά λόγω καταστροφής 
τους. Κατόπιν τούτου τέθηκε   πάλι υπόψη της ∆.Ε ∆ιονύσου το ζήτηµα απ’ όπου 
τελικώς βρέθηκαν κάποια στοιχεία καθώς από την υπό σχετ. (6) απόφαση προέκυψε 
ότι ο πρώην ∆ήµος ∆ιονύσου είχε ασκήσει σχετική παρέµβαση (ΑΚ 714/9.1.2008) 
υπέρ του κύρους και της ισχύος της απόφασης του Νοµάρχη. 
Επειδή από τα ανευρεθέντα στοιχεία προέκυψε ότι η προβαλλόµενη συνιδιοκτησία 
των αιτούντων αφορά στο ακίνητο της υπόθεσης ΑΒΓΕ ∆ΙΟΝΥΣΟΣ (θέση ‘πηγαδάκι’) 
για την οποία έχει εκδοθεί η τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου που έχει δικαιώσει τον 
∆ήµο 
 
Επειδή η αναζητούµενη από τους αιτούντες αποζηµίωση για την απαλλοτρίωση δεν 
είναι σύννοµη καθώς δεν οφείλεται τέτοια επειδή η τροποποίηση του σχεδίου έγινε µε 
επιµέλεια και επίσπευση των ιδιοκτητών των ακινήτων (ΑΙΟΛΙΣ-ΑΒΓΕ ∆ΙΟΝΥΣΟΣ 
κλπ) όπως έχει κριθεί τελεσιδίκως 
 
Επειδή η αποπειρώµενη άρση της απαλλοτρίωσης, δια της ανατροπής/τροποποίησης 
του ρ.σ. θα σηµατοδοτήσει τεραστία ζηµία στον ∆ήµο επηρεάζοντας τους 
κοινόχρηστους χώρους που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία τους αλλά και στην 
περιοχή.  
 
Επειδή ενόψει των παραπάνω συντρέχει νόµιµη περίπτωση άσκησης ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
από τον ∆ήµο στη προκείµενη υπόθεση όµοια κατά περιεχόµενο µε την ασκηθείσα 
από τον πρώην ∆ήµο ∆ιονύσου  
Παρακαλούµε, συντρέχουσας επίσης νόµιµης περίπτωσης εκτάκτου εισαγωγής του 
θέµατος εκτός ηµερησίας διάταξης λόγω των προθεσµιών και του ασφυκτικού 
χρόνου, για τη λήψη απόφασης έγκρισης της άσκησης ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ από τον ∆ήµο 
επί της µε ΑΚ 24960/10 αίτησης ακύρωσης που συζητείται (µετ’ αναβολήν) στις 
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9/12/16 ενώπιον του 25ου Τριµ.∆ΠρΑθ µε όµοιο περιεχόµενο ως αυτό της αρχικής 
ασκηθείσας άνω αναφερόµενης παρεµβάσεως.  
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Το µε αρ. πρωτ. εισερχ. Στον ∆ήµο 27410/29.9.15 µε ΑΠ 163847/878/15 

έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής µε την συνηµµένη σ’ αυτό κλήση δικαστηρίου 
και αίτηση άρσης απαλλοτρίωσης  
� To µε αρ. πρωτ. 27884/5.10.15 έγγραφό µας αναζήτησης απόψεων 
� Το µε αρ. πρωτ. 27884/16.10.15 έγγραφο της ∆/νσης Τ.Υ περι µη ανεύρεσης 

στοιχείων 
� Το µε αρ. πρωτ. 27884/11.11.15 έγγραφο Προέδρου της ∆.Ε ∆ιονύσου περι µη 

ανεύρεσης στοιχείων    
� Το µε αρ. πρωτ. 30526/17.11.15 έγγραφο τγς ∆/νσης Τ.Υ προς το 25ο ΤΡΙΜ. 

∆ΠρΑθ  
� Τη µε αρ. 13185/08 απόφαση του 26ου Τριµ.∆ΠρΑθ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
      
 

Εγκρίνει την άσκηση ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ από τον ∆ήµο επί της µε ΑΚ 24960/10 
αίτησης ακύρωσης που συζητείται (µετ’ αναβολήν) στις 9/12/16 ενώπιον του 25ου 
Τριµ.∆ΠρΑθ µε όµοιο περιεχόµενο ως αυτό της αρχικής ασκηθείσας άνω 
αναφερόµενης παρεµβάσεως.  
 

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

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Νοµική Υπηρεσία. 

 


