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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..39η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 11ης-12-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..493/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..39ης/11-12-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..11η ∆εκεµβρίου 2018.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:30.. 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. 
42460/7-12-2018.. 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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒ/ΦΟΥ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΓΝΩΜ/ΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε  ΠΡΟΣ 
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ». 
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε ΕΓΚΡΙΣΗΣ-ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
ΕΞΟ∆ΩΝ». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Υποβολή της αριθ. 17/2018 απόφασης του ∆ηµοτικού Οίκου 
Ευγηρίας ∆ήµου ∆ιονύσου «Θ. & ∆. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ» «Αναµόρφωση της υπ΄ 
αριθ. 5/2018 απόφασης «Πίνακας Στοχοθεσίας οικ. έτους 2018, σύµφωνα µε 
την 34587/05-07-2018 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 
και Οικονοµικών» για επανυποβολή και έγκρισή του,  κατόπιν της αριθ. πρωτ. 
86501/28662/2-10-2018 απόφασης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Σχέδιο προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2019 και υποβολή προς 
ψήφισή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έπειτα από τη γνώµη του 
παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινών αναδόχων για την προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών 
για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Νοµικών Προσώπων αυτού για 
το έτος 2018-2019».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων και λήψη 
σχετικής απόφασης».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας –του συνοπτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια Εξέδρας Εκδηλώσεων» του ∆ήµου 
∆ιονύσου», συνολικού προϋπολογισµού 29.760,00€ συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ 24%». 
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ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου 
(οικοπέδου) για εγκατάσταση και λειτουργία µηχανήµατος θρυµµατισµού 
κλαδιών του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού, ανοικτού διαγωνισµού για την υπηρεσία 
«Φύλαξη κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα 
µε το άρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008» συνολικού προϋπολογισµού 
406.000,00€». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών  
«Μεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές πολιτιστικές και 
αθλητικές εκδηλώσεις», συνολικού ποσού 74.358,63€, συµπ/νου ΦΠΑ». 
Μεταφέρεται για την συνεδρίαση της 12ης-12-18. 
ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Αίτηµα του µισθωτή ∆ηµοτικού Περιπτέρου ∆ιονύσου, για 
επανεξέταση της µε αρ.: 437/2018 ΑΟΕ, περί έναρξης υλοποίησης 
διαδικασίας κήρυξης του ως «έκπτωτου» και έξωσης του και της λήψης 
µέτρων εξασφάλισης των απαιτήσεων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Καθορισµός τελών για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων στο 
∆ήµο ∆ιονύσου για το έτος 2019, σύµφωνα µε τον ενιαίο κανονισµό 
κατάληψης κοινόχρηστων χώρων ∆ήµου ∆ιονύσου (250/2017 Α∆Σ)». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  εταιρεία “LIDL ΕΛΛΑΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από ανώνυµο ιδιώτη για ενίσχυση 
του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “FRESH MEAT”  
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση  
κοινωνικών δοµών του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την 70η ∆ΙΑΝΟΜΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ”  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
� ΘΕΜΑ 21ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΠΙ 

ΑΙΤΗΣΕΩΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ». 
ΘΕΜΑ 22ο: «ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ 
ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ». Μεταφέρεται για την συνεδρίαση της 
12ης-12-18. 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση µελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού για την παροχή 
υπηρεσιών “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». Μεταφέρεται για την συνεδρίαση της 12ης-12-18. 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση µελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART 
CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ”». 
Μεταφέρεται για την συνεδρίαση της 12ης-12-18. 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω Πέντε (5) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Τσούκας Παναγιώτης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  1. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    2. Κοντάκης Κυριάκος. 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    3. Κριεµάδης Στέφανος. 
5. Στάικος Θεόδωρος 
 
Ο ∆.Σ Τσούκας Παναγιώτης προσήλθε κατά την διάρκεια των 
ανακοινώσεων. 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Αριθµός Απόφασης:  ..493/2018.. 

 
� ΘΕΜΑ 21ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΠΙ 

ΑΙΤΗΣΕΩΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ». 
 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 

ΣΧΕΤ:   1.   Η µε αρ. πρωτ.εισερχ.στον ∆ήµο 41074/27.11.18 αίτηση του 
Κων/νου Κολυβά  

             2.   Οι µε αρ. 67, 139/13 & 12/17 Α∆Σ ∆ήµου ∆ιονύσου 
             3.   Η µε αρ. 417/16 ΑΟΕ  
             4.   Η µε αρ.πρωτ. 4305/5.2.2018 Γνωµοδότηση Ν.Υ  

 
Α ] .   ΙΣΤΟΡΙΚΟ:   

1.1. Η πρώην Κοινότητα ∆ιονύσου Αττικής [µετέπειτα ∆ήµος ∆ιονύσου και στη 

συνέχεια ΄Καλλικρατικός-ενιαίος' κατά τα άνω ∆ήµος ∆ιονύσου] το 1995 

άσκησε ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά οµάδας 

ιδιοκτητών ακινήτων σε οικοδοµικά τετράγωνα της ∆.Ε ∆ιονύσου που 

φέρουν τον προσδιορισµό <Α>, διεκδικητικές αγωγές, µε τις οποίες 

ζητούσε να αναγνωρισθεί η  κυριότητά της και να της αποδοθούν τα  Ο.Τ <Α> 

τα οποία είχαν καθοριστεί ως κοινόχρηστοι χώροι µε την έγκριση του 

ρ.σ.∆ιονύσου (ΦΕΚ 70/Τ∆/8.6.1962)  που έγινε µε επίσπευση του Ο.Σ 'ΝΕΑ 
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ΑΙΟΛΙΣ ΣΥΝ.ΠΕ' και στη συνέχεια αποχαρακτηρίσθηκαν διαµορφωθέντα σε 

Ο.Τ (οικοδοµήσιµους χώρους) µε την 278515/1979 απόφαση του Νοµάρχη 

Αττικής (ΦΕΚ 630/Τ∆/1979) , πάλι µε επίσπευση του Συν/σµου, χωρίς όµως  

να αφεθούν σε αντικατάσταση των καταργηθέντων κοινοχρήστων 

χώρων, άλλοι αντίστοιχου εµβαδού.   

 

Από τις ανωτέρω αγωγές, µόνον σε δυο (µετά ελαχίστης επιφύλαξης) 

εχώρησαν  εκδόθηκαν αποφάσεις,  µε απορριπτική τύχη των αγωγών 

του ∆ήµου. Στις υπόλοιπες, σε όσες συζητήθηκαν (για τον ακριβή αριθµό των 

οποίων δεν έχουµε στοιχεία),  µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η 

αγωγή κατά του αιτούντος, εκδόθηκαν προδικαστικές αποφάσεις που 

διέτασσαν πραγµατογνω-µοσύνη και µαρτυρικές αποδείξεις και παρέµειναν 

εκκρεµείς στο στάδιο αυτό,  χωρίς έκτοτε να έχει γίνει κάποια νέα 

διαδικαστική ενέργεια  τόσο από πλευράς ∆ήµου όσο και από πλευράς 

ιδιοκτητών/εναγοµένων, όπως συνέβει και στην περίπτωση του αιτούντος 

στην οποία εκδόθηκε η συνηµµένη στην αίτηση προδικαστική απόφαση.  

 

Τον χειρισµό όλων αυτών των υποθέσεων τον είχε ο εξωτερικός συνεργάτης 

δικηγόρος του πρώην ∆ήµου ∆ιονύσου κ. Θωµόπουλος και τα σχετικά 

στοιχεία (λόγω της παλαιότητας) δεν διατηρεί ούτε ο ίδιος ούτε υπάρχουν 

στην ∆.Ε ∆ιονύσου, ενώ και οι δικογραφίες των δικαστηρίων έχουν 

(αναφορικά µε τα σχετικά)  έχουν πολτοποιηθεί .  

 

1.2. Πέραν των ανωτέρω διεκδικητικών αγωγών που ασκήθηκαν από τον 

∆ήµο κατά οµάδας ιδιοκτητών ακινήτων <Α>, το 2009 λόγω της 

κτηµατογράφησης, από τον πρώην ∆ήµο ∆ιονύσου, δηλώθηκαν συνολικά 

ΟΛΑ τα Ο.Τ <Α> ως ιδιοκτησία του ∆ήµου, σε ενιαίο κατά Ο.Τ ΚΑΕΚ , µε το 

προαναφερόµενο και διαλαµβανόµενο στις αγωγές σκεπτικό/επιχείρηµα.   

 

3.  Η εν συνεχεία αποσαφήνιση των θεµάτων επι των  Ο.Τ <Α>, όπως αυτή 

αναλύεται στην υπ’αρ. 10/12 ΑΤΣ ∆.Κ ∆ιονύσου, στο 8162/12 έγγραφο της 

Τ.Υ, στην 142/12 Α.Ε.Π.Ζ,  στην ενσωµατούµενη στην 73/12 Α∆Σ εισήγηση, 

στην διατυπούµενη στο µε αρ. 636/2009 έγγραφο τ. ∆ηµάρχου πρώην ∆ήµου 

∆ιονύσου, οδήγησε (αρχικά) στην λήψη της µε αρ. 73/12 Α∆Σ για την υπο του 

∆ήµου άρση των δηλώσεων για τα ακίνητα <Α> στο Κτηµατολόγιο και στις εν 
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συνεχεία , 67/13, 139/13, 1/14 και 12/2017 Α∆Σ καθώς και στη  417/16 ΑΟΕ 

που άπτονταν της θέσης της άρσης των δηλώσεων,  αλλά και της 

άρσης/διαγραφής της εγγραφής/συµπερίληψης ( κατά την απογραφή)  

των εν λόγω  ακινήτων από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του ∆ήµου 

(του Πίνακα Απογραφής) .  

 

Ωστόσο, όλες οι προαναφερόµενες Α∆Σ αναφέρονται στην 

άρση/ανάκληση των δηλώσεων για τα Ο.Τ <Α>, σε καµία όµως ∆ΕΝ 

αναφέρεται  

α) το θέµα των ακινήτων για τα οποία ασκήθηκαν οι προαναφερόµενες 

αγωγές που παραµένουν εγγεγραµµένες στα βιβλία διεκδικήσεων του 

υποθηκοφυλακείου και 

β) µολονότι κατά µία έννοια, η απόφαση περι ανάκλησης των δηλώσεων 

ενέχει αποστασιοποίηση και υπαναχώρηση του ∆ήµου από προβαλλόµενο  

ιδιοκτησιακό δικαίωµα επι των Ο.Τ <Α>, παρά ταύτα σε καµία από τις 

ανωτέρω αποφάσεις δεν διαλαµβάνεται ρητά η παραίτηση του ∆ήµου 

για προβολή ιδιοκτησιακού δικαιώµατος επι των ακινήτων αυτών, ως 

και η παραίτηση από κάθε δικαίωµα προσβολής των  αποφάσεων που 

εκδόθηκαν από τις Επιτροπές εκδίκασης ενστάσεων (επι των ενστάσεων 

των ενδιαφερο-µένων ιδιοκτητών ακινήτων <Α> που καταχώρησαν σ’αυτούς 

τις αντίστοιχες ιδιοκτησίες) µε άσκηση αγωγής στα αρµόδια 

(Κτηµατολογικά) δικαστήρια.  

 

Β ] ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝ ΘΕΜΑΤΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ  

 

1. Κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο στις 27/11/18 η υπο (1) σχετικό αίτηση  του 

Κων/νου Κολυβά  στρεφοµένη κατά του ∆ήµου µε αίτηµα περι διαγραφής 

αγωγής από τα βιβλία διεκδικήσεων του υποθηκοφυλακείου Μαραθώνα, η 

οποία συζητείται (µε την διαδ/σια της εκουσίας δικαιοδοσίας) ενώπιον του 

Μον/λούς Πρωτ/κείου Αθηνών στην δικάσιµο της 13/12/18 .  

Ειδικότερα µε την ανω αίτηση ζητείται η διαγραφή της από 15.3.1995 µε 

αρ.καταθ. 3307/3.4.1995 διεκδικητικής αγωγής της πρώην Κοινότητας 

∆ιονύσου που είχε ασκηθεί κατά του αιτούντος για ακίνητο που αγόρασε µε 

το υπ’αρ. 10319/1981 συµβόλαιο (µεταγραφέν στον τόµο 149 µε αρ. 634 του 
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υποθ/κείου Μραθώνος) κείµενου εντός του εγκεκριµένου ρ.σ της Κοινότητας 

∆ιονύσου (υπ’αρ. 13 τµήµα του µε αρ. 6 οικοπέδου του 148Α Ο.Τ) όπως 

ειδικότερα περιγράφεται στην συνηµµένη στην αίτηση αγωγή της τότε 

Κοινότητας ∆ιονύσου που εγγράφηκε στα βιβλία διεκδικήσεων του υποθ/κείου 

Μαραθώνα  την 6.4.1995 στον τόµο 42 µε αρ. 72.  

 

2. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως ο αιτών, έχει πρόσθετα ασκήσει ενώπιον του 

ΠΠρΑθ εναντίον του ∆ήµου την  απο 8.10.10 [ΓΑΚ 177540/10-ΑΚ∆ 10409/10] 

αγωγή του διεκδικώντας αποζηµίωση της οποίας η συζήτηση είχε 

προσδιοριστεί αρχικά για την δικάσιµο της 28.2.2013 και µετ’ αναβολή για την 

14/1/2016 οπότε και µαταιώθηκε.   

 

Η θέση του ∆ήµου που είχε διατυπωθεί στις προτάσεις µας τότε προς 

αντίκρουση της αγωγής, µεταξύ άλλων,  ήταν ότι : “ Οι ενέργειές της 

Κοινότητας σχετικά µε τη διεκδίκηση, µεταξύ άλλων, και του εν λόγω ακινήτου 

µε την άσκηση της προαναφερόµενης διεκδικητικής αγωγής µου, η οποία 

παραµένει εκκρεµής και ανεκκαθάριστη, δεν έγιναν ούτε αβάσιµα ούτε 

παράνοµα.  Αλλωστε, όπως αναφέρεται στην εκδοθείσα υπ'αρ. 37/97 

προδικαστική απόφαση, σε απόρριψη της άρνησης  του εναγοµένου και εδώ 

ενάγοντα, οτι το προκείµενο ακίνητο είχε χαρακτηρισθεί ως κοινόχρηστος 

χώρος, “η βασιµότητα του αγωγικού αυτού ισχυρισµού αποδεικνύεται απο 

αυτό τούτο το περιεχόµενο της 278515/20.10.79 αποφάσεως του Νοµάρχη 

Αττικής (ΦΕΚ 630/Τ.∆/6.11.1979) στην οποία ρητώς αναφέρεται οτι ο χώρος 

του 148Α Ο.Τ είναι πρώην κοινόχρηστος χώρος κατά το αρχικά ρ.σ (1962)” .  

Στην εν λόγω υπόθεση, όλες οι ενέργειες της τότε Κοινότητας και µετέπειτα  

∆ήµου, αποτελούσαν ενάσκηση δικαιώµατος εξαντλούµενες  στην 

νοµιµότητα  προς διασφάλιση και  προστασία αποκλει-στικά και µόνον της 

δηµοτικής κοινόχρηστης περιουσίας απτόµενης του γενικότερου συµφέροντος 

του ∆ήµου µας και των δηµοτών του και όχι προς βλάβη οποιουδήποτε και δη 

του αντιδίκου. Συνεπώς δεν  µπορεί να θεωρηθούν οι προβαλλόµενες µε την 

αγωγή ενέργειες του ∆ήµου ως παράνοµη προσβολή , αφού η τότε Κοινότητα 

∆ιονύσου ενήργησε και ενεργεί ως ∆ήµος χάριν του γενικού συµφέροντος 

έχοντας Συνταγµατική καθοριζόµενη υποχρέωση και καθήκον στην διαφύλαξη 

των κοινοχρήστων δηµοτικών και κοινοτικών χώρων , οφείλοντας  να λαµβάνει 

τα αναγκαία και αποτελεσµατικά µέτρα για την  προστασία της δηµοτικής 



7 

περιουσίας σε εφαρµογή των διατάξεων του ∆.K.K (βλ. τότε αρ. 24 και 240 π.δ 

410/95 καθώς και αρ. 75 & 178 ν. 3463/06)  και τέτοια  ήταν η  ενέργεια της 

τότε Κοινότητας ∆ιονύσου και τώρα του ∆ήµου µας αποσκοπούσα στη 

διαφύλαξη, προστασία και αποτροπή φαλκίδευ-σης/υφαρπαγής της 

δηµοτικής/κοινόχρηστης περιουσίας ” 

 

3. Κατόπιν των παραπάνω, παραπέµποντας και στην υπο (4) σχετικό 

συναφούς επι του θέµατος Γνωµοδοτική  απάντησή µας (τµήµα της οποίας 

έχει συµπεριληφθεί στην παρούσα)  συντρέχει νόµιµη περίπτωση άµεσης και 

επείγουσας µε την διαδικασία του κατεπείγοντος εισαγωγής της εν θέµατι 

περίπτωσης στην 1η συνεδρίαση της Ο.Ε (έτι και ως εκτός ηµερησίας 

διάταξης) για την λήψη απόφασης προς έκφραση της θέσης και στάσης του 

∆ήµου επί της αιτήσεως.  

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� Η µε αρ. πρωτ.εισερχ.στον ∆ήµο 41074/27.11.18 αίτηση του Κων/νου 

Κολυβά  
� Τις µε αρ. 67, 139/13 & 12/17 Α∆Σ ∆ήµου ∆ιονύσου 
� Τη µε αρ. 417/16 ΑΟΕ  
� Τη µε αρ. πρωτ. 4305/5.2.2018 Γνωµοδότηση Ν.Υ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Όλες οι ενέργειες της πρώην Κοινότητας ∆ιόνυσου όπως αυτή εξελίχθηκε 
µέχρι σήµερα ως ∆ήµος ∆ιονύσου στην άσκηση αγωγών για τη διεκδίκηση 
των ακινήτων των Ο.Τ <Α>  έγιναν σε  ενάσκηση δικαιώµατος 
εξαντλούµενες  στην νοµιµότητα για  διασφάλιση και  προστασία 
αποκλειστικά και µόνον της δηµοτικής κοινόχρηστης περιουσίας και  του 
γενικότερου συµφέροντος του ∆ήµου µας και των δηµοτών του και όχι προς 
βλάβη οποιουδήποτε και των ιδιοκτητών/αγοραστών των ακινήτων όπως είναι 
κι ο αιτών. 

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου σε εκτέλεση και εφαρµογή των παραπάνω αποφάσεων 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αποφάσισαν την άρση των δηλώσεων 
ιδιοκτησίας του ∆ήµου στα Οικοδοµικά Τετράγωνα <Α> και συγκεκριµένα στα  
Ο.Τ. 148Α, 153Α, 154Α, 29Α, 31Α, 67Α, 41Α και 52Α, όπου στο Ο.Τ 148 Α 
συµπεριλαµβάνεται και το ακίνητο του αιτούντος,  δεν έχει λόγο για την 
αντίκρουση και απόκρουση της αίτησης προς διαγραφή της από 15.3.1995 µε 
αρ. καταθ. 3307/3.4.1995 ενώπιον του ΠΠρΑθ διεκδικητικής αγωγής της 
πρώην Κοινότητας ∆ιονύσου κατά του αιτούντος για την οποία εξάλλου έχει 
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παρέλθει η κατ’ άρθρο 220 ΚΠολ∆ δεκαετία αλλά και παραγραφή λόγω 
παρόδου εικοσαετίας. 
 

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

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

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

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Νοµική Υπηρεσία. 


