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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..17η/2018..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..1/8/2018.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 577/2018.. 
                      

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση συμπληρωματικής απόφασης της με αρ.121/2016 απόφασης 

Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό τιμήματος αγοράς οικοπέδου επί της Λ. 

Δροσιάς – Σταμάτας της δ.κ. Σταμάτας για την κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στον 

Δήμο Διονύσου” 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 17ης/1-8-2018 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

Σήμερα την ..1η  Αυγούστου 2018.. ημέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της 
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. .. 25487/27-7-2018.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..27.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος 
2.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
5.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
6.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
7.   ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
8.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
9.  ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
10.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
11.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
12.  ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
13.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
14.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
15.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
16.  ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
2. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
3. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
4. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
5. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
6. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
7. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
8. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
9. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
10. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
11. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
12. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ. 
13. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
14. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
 
Απουσίες: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος, Χρονόπουλος Πέτρος, Στάικος Θεόδωρος, Στασινοπούλου 
Αναστασία (δικαιολογημένη απουσία), Καγιαλή Ελπίς, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Ιωαννίδης 
Χαράλαμπος, Φωτάκης Ιωάννης(δικαιολογημένη απουσία), Παντελόγλου Τεύκρος, 
Ρηγοπούλου Βασιλική(δικαιολογημένη απουσία), και Γιαννουλάτος 
Σπυρίδων(δικαιολογημένη απουσία)  και απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος, Κοντάκης Κυριάκος και Μπιτάκος Παναγιώτης 
προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 

 
Αποχωρήσεις: 

 Η Δ.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος. 
 Οι Δ.Σ. κ. Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Καλαφατέλης Ιωάννης και Υφαντής Ηλίας αποχώρησαν 

κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου θέματος. 
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης και Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 5ου θέματος. 
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσούκας Παναγιώτης, Κριεμάδης Στέφανος, Τσουδερός Ιωάννης και Μπιτάκος 

Παναγιώτης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 24ου θέματος. 
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, Λυρούδιας Ευάγγελος, Μπέτσης Ανδρέας, 

Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη και Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 25ου θέματος. 

 
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης  νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 
..Αριθ. Απόφασης: 577/2018.. 
 

 ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση συμπληρωματικής απόφασης της με αρ.121/2016 απόφασης 

Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό τιμήματος αγοράς οικοπέδου επί της Λ. 

Δροσιάς – Σταμάτας της δ.κ. Σταμάτας για την κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στον 

Δήμο Διονύσου”». 

. 
 

17.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
18.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
19.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
20.  ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
21.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
22.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
23.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
24.  ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
25.  ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
26.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
27.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
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Η Πρόεδρος  μετά την εκφώνηση του ..4ου..  της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο 
στο Αντιδήμαρχο   Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών & Χωροταξίας κ. Ράικο Δημήτριο να 
προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Ράικος Δημήτριος είπε τα εξής: 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 

Ο ν. 4146/2013 τροποποίησε τη διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ν.2882/2001 
εισάγοντας την έννοια της απευθείας εξαγοράς ακινήτων πριν την εφαρμογή της 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ως ακολούθως:  

Βήμα 1: Δημόσια πρόσκληση προς ιδιοκτήτες ακινήτων (προθεσμία > 1 μήνα από τη 
δημοσίευση) 

Βήμα 2: Προσκόμιση και έλεγχος νόμιμων τίτλων ιδιοκτησίας 

Βήμα 3: Καθορισμός τιμήματος εξαγοράς από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή*  

Αποδοχή από ιδιοκτήτες Μη αποδοχή από ιδιοκτήτες 

Σύναψη Σύμβασης μεταξύ του αρμοδίου 
οργάνου και των ιδιοκτητών 

Εφαρμογή της διαδικασίας αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης του άρθρου 3 του ν.2882/01 

όπως ισχύει σήμερα 

Αντίγραφο Σύμβασης μαζί με το διάγραμμα 
αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή για να 

καταγραφεί ως δημόσιο κτήμα 

 

*Θα πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της ΥΠΑΣΥΔ (τιμή αγοράς από ανεξάρτητο 
ορκωτό εκτιμητή και < από εμπορική και αντικειμενική αξία) 
*Η εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή 
απαιτείται σε κάθε περίπτωση αγοράς ιδιωτικού ακινήτου, η αγοραία αξία του οποίου 
υπερβαίνει το ποσό των 58.697,06€ 
Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η απευθείας (χωρίς 
διαγωνισμό) αγορά ακινήτου από το Δήμο, μετά από προηγούμενη έκδοση ειδικά 
αιτιολογημένης απόφασης που προσδιορίζει τους λόγους για τους οποίους το ακίνητο είναι το 
μόνο κατάλληλο για την εκπλήρωση του δημοτικού σκοπού για τον οποίο προορίζεται. 
Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία απόκτησης γης απαιτείται να τύχει εφαρμογής στο 
Δήμο Διονύσου προκειμένου να είναι εφικτή η κατασκευή του παρακάτω έργου. 
 

“Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στη Λεωφόρο Δροσιάς – Σταμάτας” 
 
Με την 12154/2013 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της 
μελετήτριας Θεοδωροπούλου Αικατερίνης Α.Τ.Μ. εκπονήθηκε η μελέτη με τίτλο: «Μελέτη 
αντιπλημμυρικού έργου Λεωφ. Σταμάτας των δ.κ. Σταμάτας και Δροσιάς» που περιελάμβανε 
τη μελέτη: 

1. Σωληνωτών και ορθογωνικών αγωγών ομβρίων κατά μήκος της Λ. Δροσιάς - Σταμάτας 
σε μήκος περίπου 850 μέτρων, διαμέτρου από Φ180 εκ. έως Φ 140 εκ. (τα ορθογωνικά 
τμήματα αποτελούν συναρμογές, καμπύλες και τεχνικά έργα συμβολών). 
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2. Τριών εγκαρσίων συλλεκτήριων τμημάτων σωληνωτών αγωγών, συνολικού μήκους 
περίπου 350 μέτρων, διαμέτρου από Φ180 εκ. έως Φ 140 εκ. με βασικότερους αυτούς των 
οδών Τραπεζούντος και 25ης Μαρτίου, οι οποίοι ουσιαστικά υποκαθιστούν το παλαιό 
εξαφανισθέν ρέμα (συνέχεια του ρέματος Αγ. Παρασκευής). 

3. Αποδέκτη προς την οδό Υακίνθου, ορθογωνικής διατομής 5.00x2.00, μήκους περίπου 
380 μέτρων. 

4. Περί τα 40 Φρεάτια Υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα και εσχάρα. 
Η ανωτέρω οριστική μελέτη εκπονήθηκε με βάση την υπάρχουσα εγκεκριμένη προμελέτη 

της ΕΥΔΑΠ με τίτλο: «Προμελέτη έργων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων σε περιοχές των 
κοινοτήτων Εκάλης, Δροσιάς, Σταμάτας, Ροδόπολης, Άνοιξης, Αγ. Στεφάνου, Διονύσου και 
Κρυονερίου» του Οκτωβρίου 1996 που δίνει τις γενικές κατευθύνσεις για τη μελέτη των έργων 

Με την Δ7β/οικ1933/Φ.(Κ.Σ.Ε.) 22-10-2012 (ΑΔΑ: Β4301-Ν3Υ) έγκριση του 80ου 
Πρακτικού η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της εκχώρησης 
της αρμοδιότητας για την μελέτη των ανωτέρω περιγραφόμενων έργων στον Δήμο Διονύσου 
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.  

Με την 138/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, εγκρίθηκε και 
παραλήφθηκε η ανωτέρω μελέτη. 

Σύμφωνα με τα σχέδια που συνοδεύουν το έργο, το θέμα που αναδείχθηκε κατά την 
ολοκλήρωση της μελέτης είναι το εξής: 

 Για το τμήμα του αγωγού από την οδό Δροσιάς – Σταμάτας έως τον αποδέκτη στην οδό Αγ. 
Παρασκευής απαιτείται απόκτηση του χώρου από το Δήμο διότι η διέλευση πραγματοποιείται 
μέσα από ιδιοκτησίες. 

 Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του αναγλύφου της περιοχής (οριζοντιογραφικά και 
υψομετρικά) και την υφιστάμενη κατάσταση των ιδιοκτησιών ανάντη του αποδέκτη, η διέλευση 
του αγωγού είναι μονοσήμαντη διαμέσου των ιδιοκτησιών με ΚΑΕΚ  051350101009, 
051350101012, 051350101023, 051350101053.  
Κατόπιν της 121/2016 ΑΔΣ προχώρησε ο Δήμος Διονύσου στην ανάθεση της υπηρεσίας 
εκτίμησης των ακινήτων με ΚΑΕΚ  051350101009, 051350101012, 051350101023, 
051350101053 στη δημοτική κοινότητα Σταμάτας, σε εκτιμητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο 
Πιστοποιημένων Εκτιμητών το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών 
Ως διαδικασία απόκτησης προτάθηκε η απευθείας αγορά των συγκεκριμένων ακινήτων διότι 
όπως αναλυτικά αναφέρθηκε τα ανωτέρω ακίνητα είναι τα μόνα κατάλληλα για την εκπλήρωση 
του δημοτικού σκοπού σύμφωνα με τις τεχνικές μελέτες που έχουν ήδη εκπονηθεί. Η κρίση 
περί του ότι τα ακίνητα είναι τα μόνα κατάλληλα, αποφασίστηκε ομόφωνα επίσης με την 
121/2016 ΑΔΣ.  

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε  
1. Όπως αποφασίσετε σχετικά με τον καθορισμό του τιμήματος σύμφωνα με την έκθεση 

εκτίμησης της πιστοποιημένης εκτιμήτριας κ. Μιχαηλίδη Άννας που συνοδεύει την παρούσα 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

2. Σε συνέχεια της 121/2016 προηγούμενης απόφασης ΔΣ Διονύσου, να εγκρίνετε την 
αγορά οικοπέδου εμβαδού 3.568,27τ.μ. με ΚΑΕΚ 051350101009 επί της Λ. Δροσιάς – 
Σταμάτας στην αντικειμενική του αξία όπως θα προσδιοριστεί από συμβολαιογράφο και την 
αρμόδια Οικονομική Εφορία και υπό την προϋπόθεση ότι μαζί με τα βάρη του θα υπολείπεται 
του ποσού ύψους 335.000€ της αγοραίας αξίας που προσδιορίζεται από την Έκθεση 
Εκτίμησης της πιστοποιημένης εκτιμήτριας κ. Μιχαηλίδη Άννας (με ημερομηνία σύνταξης 1-10-
2017). 

3. Να αποφασίσετε ότι η δαπάνη για την εν λόγω αγορά θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7112.0001 
“Αγορά ακινήτων για την κατασκευή έργων υποδομής στο Δήμο Διονύσου” προϋπολογισμού 
εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Διονύσου 

4. Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Διονύσου για την υπογραφή των σχετικών 
συμβολαίων αγοράς, εφόσον πριν την υπογραφή έχουν εξοφληθεί όλα τα χρέη του ιδιοκτήτη 
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προς το δημόσιο και έχει διενεργηθεί ο κατά τον Νόμο απαιτούμενος έλεγχος νόμιμων τίτλων 
ιδιοκτησίας του ακινήτου.   

 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο πληρεξούσιος δικηγόρος των ιδιοκτητών κ. Μαμάκος, ο 
οποίος και απεδέχθη την πρόταση για λογαριασμό των εντολέων του για την πώληση του 
ακινήτου στην τιμή των 310.000,00€. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.). 
 Τις διατάξεις των άρθρων 93 και  95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄).  
 Τις διατάξεις του Ν. 4146/2013 όπως τροποποίησε τη διαδικασία αναγκαστικής 

απαλλοτρίωσης του Ν.2882/2001. 
 Την Δ7β/οικ1933/Φ.(Κ.Σ.Ε.) 22-10-2012 (ΑΔΑ: Β4301-Ν3Υ) έγκριση του 80ου Πρακτικού 

της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής. 
 Την με αριθ.12154/2013 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της μελετήτριας 

Θεοδωροπούλου Αικατερίνης. 
 Τις αριθ.138/2015 και 121/2016 αποφάσεις του ΔΣ. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρητικού (λεπτομέρειες στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 
                 

 
 

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι   Κ Α Τ Α    Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 
Με     ψήφους    24   Υπέρ   και  1  Κατά 

 
  
 
Μειοψηφούντος του Δ.Σ. κ. Κρητικού Αθανασίου για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφτηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
 
1. Σε συνέχεια της 121/2016 προηγούμενης απόφασης ΔΣ Διονύσου που εγκρίθηκε η   
αγορά οικοπέδου εμβαδού 3.568,27τ.μ. με ΚΑΕΚ 051350101009 επί της Λ. Δροσιάς – 
Σταμάτας καθορίζεται ως τίμημα  για την αγορά του εν λόγω ακινήτου το ποσό των 
310.000,00€  υπολειπόμενο  του ποσού ύψους 335.000€ της αγοραίας αξίας που 
προσδιορίζεται από την Έκθεση Εκτίμησης της πιστοποιημένης εκτιμήτριας κ. Μιχαηλίδη 
Άννας (με ημερομηνία σύνταξης 1-10-2017) το οποίο(τίμημα) απεδέχθη  και ο πληρεξούσιος 
δικηγόρος των ιδιοκτητών. 
 
2.Το ποσό της αγοράς  θα βαρύνει τον ΚΑ    30.7112.0001 “Αγορά ακινήτων για την κατασκευή 
έργων υποδομής στο Δήμο Διονύσου”  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018 
του Δήμου Διονύσου. 
 
3.Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Διονύσου για την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων αγοράς, 
εφόσον πριν την υπογραφή έχουν εξοφληθεί όλα τα χρέη του ιδιοκτήτη προς το δημόσιο και 
έχει διενεργηθεί ο κατά τον Νόμο απαιτούμενος έλεγχος νόμιμων τίτλων ιδιοκτησίας του 
ακινήτου.   
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος « Διαύγεια». 
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Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ  ΜΕΛΗ       

                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
       ΖΩΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.  
                                                                       ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.   
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
                                                                 ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
                                                                 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΡΗΤΙΚΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
                                                                  
                                                           

Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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