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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ∆ΡΟΣΙΑΣ  
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                    

Αριθµ. Απόφ. 33/2012     
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το Πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του Τοπικού Συµβουλίου 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς. 
 
ΘΕΜΑ 3Ο: <<Ακύρωση της υπ΄αριθ. 6/2012 απόφασης του Τοπικού 
Συµβουλίου ∆.Κ.∆ροσιάς  και λήψη νέας απόφασης για απόκτηση του 
Ο.Τ. 103 >>. 
 
Στη ∆ροσιά σήµερα,19 Οκτωβρίου 2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
09.00 π. µ., στο Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς 
συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συµβούλιο, ύστερα από την 
υπ΄αριθ. πρωτ. 31200/15-10-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το 
άρθρο 88 παρ. 3 του Ν.3852/10. 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόµιµη 
απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν παρόντα 
τα τέσσερα (4) µέλη ήτοι: 
 
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Ιωαννίδης Χαράλαµπος             Τεχλικίδης Μιχαήλ 
2.Μήλα Λαµπρινή         
3.Κωνσταντίνου Βίκτωρ - Παναγιώτης 
4.Καρκούλης Νικόλαος 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη διοικητική υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου κα Λιάλιαρη Καλλιόπη. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης λέει ότι σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου  83 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)- « 
Αρµοδιότητες Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας» και έχοντας υπόψη την 
εισήγηση που µας έχει στείλει η Τεχνική υπηρεσία µε αφορµή το έγγραφο της 
Πολεοδοµίας που αναφέρει ότι ο χώρος της Παιδικής χαράς είναι στο οικόπεδο 
που ήδη έχει κατασκευαστεί και συµπεραίνεται ότι δεν είναι στο οικόπεδο της 
ιδιοκτήτριας του οικοπέδου κας Παπαδοπούλου. 

Κατόπιν τούτου δεν υφίσταται λόγος επανεπιβολής της 
απαλλοτρίωσης γιατί δεν υφίσταται απαλλοτρίωση σ’ 
αυτό το οικόπεδο και εκ παραδροµής η ∆. Κ. ∆ροσιάς 
είχε την επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης. 

Πλήν όµως πιστεύουµε ότι το οικόπεδο αυτό είναι 
χρήσιµο για τον ∆ήµο, διότι συνορεύει µε την 



 2 

υπάρχουσα Παιδική χαρά και προτείνουµε την απόκτησή 
του µε οποιοδήποτε πρόσφορο και νόµιµο τρόπο.  

Το λόγο πήρε ο Σύµβουλος ο κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ – 
Παναγιώτης και είπε τα εξής: 

Συµφωνώ µε την ακύρωση της υπ΄αριθ. 6/2012 απόφασης 
του Τοπικού Συµβουλίου ∆. Κ. ∆ροσιάς και προτείνω την 
απόκτηση του Ο. Τ. 103 όχι για αύξηση της υπάρχουσας 
παιδικής χαράς αλλά για ικανοποίηση άλλων αναγκών του 
∆ήµου. 

Ο Σύµβουλος κ. Καρκούλης Νικόλαος είπε: Συµφωνώ µε 
την ακύρωση της 6/2012 απόφασης και όσον αφορά την 
απόκτηση του συγκεκριµένου οικοπέδου , προτείνω να 
µην συζητηθεί σήµερα και να αναβληθεί για να γίνει 
µελέτη εφόσον υπάρχει ανάγκη για τη ∆ηµοτική 
Κοινότητα. 

Η Αντιπρόεδρος κ. Μήλα Λαµπρινή είπε τα εξής: Αν και 
δεν συµµετείχα λόγω απουσίας µου στην 6/2012 απόφαση. 
Εφόσον υπάρχει λάθος, συµφωνώ µε την ακύρωση. ∆εν 
συµφωνώ µε την αναγκαιότητα απόκτησης του χώρου του 
συγκεκριµένου οικοπέδου, διότι το συγκεκριµένο σηµείο 
Ο. Τ. 103 έχει ήδη υλοποιηµένη µια παιδική χαρά. 
Επίσης άλλη µια προβλεπόµενη στο σχέδιο και τέλος 
είναι κοντά στο κόκκινο χωράφι το οποίο είναι εστία 
πρασίνου και αθλοπαιδιών. 

Ο Πρόεδρος είπε ότι συµφωνεί µε την ακύρωση της  
6/2012 απόφασης και συµφωνώ µε την απόκτηση του 
οικοπέδου στο Ο. Τ. 103 µε κάθε πρόσφορο και νόµιµο 
τρόπο γιατί είµαι της άποψης πάντα και όταν ήµουν στη 
µειοψηφία και τώρα που είµαι στην πλειοψηφία ως 
Πρόεδρος, ότι πρέπει να αποκτά ο ∆ήµος οποιοδήποτε 
οικόπεδο στην ιδιοκτησία του.                                   

ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Α) ΟΜΟΦΩΝΑ Την ακύρωση της υπ΄αριθ. 6/2012 απόφασης του 
Τ.Σ. ∆.Κ.∆ροσιάς και  
Β) ΚΑΤΑ ΠΕΙΟΨΗΦΙΑ υπήρξε ισοψηφία 2 υπέρ - 2 κατά και 
επειδή η ψήφος του προέδρου λαµβάνει σε περίπτωση 
ισοψηφίας διπλή εγκρίθηκε η απόκτηση.    
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Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 33/12 και υπογράφεται 
από όλα τα µέλη του Τοπικού Συµβουλίου που συµµετείχαν 
στη Συνεδρίαση. 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ       
         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                         ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 
      
       Ακριβές Απόσπασµα 
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
 
    
    Ιωαννίδης Χαράλαµπος  


