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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
 
 
                                                                                               Αριθ.Απόφασης 61/2012  
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 

Από το πρακτικό της 19.12.2012  της ..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Διονύσου .                                              
 
    Σήμερα την 19η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δήμου Διονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.Διάκου 01,  
ύστερα από την υπ’αρ.πρωτ. 37264 /14-12-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Παππά 
Νικόλαου, Αντιδημάρχου Τ.Υ. -  Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης  στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τα Ο.Τ.  της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου που έχουν 
δηλωθεί από το πρώην Δήμο Διονύσου στο κτηματολόγιο ως κοινόχρηστοι χώροι.» 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ (8 ) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω επτά (7) μέλη: 
    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                
1.Παππάς Νικόλος.                                                                          1. Κανατσούλης Ιωάννης 
2.Καρυστινός Νικόλαος                                                   
3. Παλιγγίνης Κων/ος 
4.Σωτηρίου Σακελλάριος  
5.Χιώτης Ηρακλής 
6.Ταουξή-Χριστιανίδη  
7.Παπαπαναγιώτου Ελένη 
 
 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου.   
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   Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Ιωάννης Καλαφατέλης.  

Παρόντες επίσης καθ’ όλη την διάρκεια του Συμβουλίου ήταν: α.-η Δημοτική Σύμβουλος, κα Λυδία 
Φέρμελη, β.-ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Σπυρίδων Σπηλιώτης, γ.- η δημοσιογράφος κα Μαρία Χαζάπη  
και δ.- ο  τεχνικός Σύμβουλος του Δήμου  κος Μάνος  Ουρανός. 

 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το δέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης σχετικά με τα Ο.Τ.  της Δημοτικής Κοινότητας 
Διονύσου που έχουν δηλωθεί από το πρώην Δήμο Διονύσου στο κτηματολόγιο 
ως κοινόχρηστοι χώροι» 
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

2.-. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα  Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα ανέφερε ότι δεν έχει συντάξει εισήγηση επειδή 
καλό θα είναι αυτό το σοβαρό θέμα να το συζητήσουμε όλοι μαζί να το  αναλύσουμε και 
ακολούθως να αποφασίσουμε.  

   Ανέγνωσε την υπ’ αριθμ.   44/2012  Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Διονύσου 
και επισήμανε ότι η Πρόεδρος κα Κακούρη η οποία έχει μειοψηφίσει έχει προτείνει να 
απευθυνθούμε με ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 

1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

2.-. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα  Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

    3.- Την υπ’ αρ.  44/12    απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Διονύσου. 

    4.- Τις τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής όπως αναλυτικά αναφέρονται 
παρακάτω.(από τα χειρόγραφα πρακτικά).    

Η κα Παπαπαναγιώτου Ελένη είπε ότι δε δικαιώνει η Ε.Π.Ζ. τον Συνεταιρισμό. Με ενδιαφέρει  να μην 
αδικηθεί ο κόσμος που τα έχει αγοράσει. Δεν πρέπει να θιγούν τα δικαιώματα των πολιτών. 

Ο κος Καρυστινός Νικόλαος είπε ότι θεωρεί ότι η Ε.Π.Ζ. είναι αναρμόδια να πάρει απόφαση. Να δοθεί 
το θέμα (εξωτερικά) να ληφθεί  νομική γνωμοδότηση και να την υποβάλλουμε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. 
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Ο κος Σωτηρίου Σακελλάριος είπε: «Αναγκαζόμαστε σαν όργανο του Δήμου να το κουβεντιάσουμε. 
«Τα οικόπεδα που βρίσκονται στα Ο.Τ. Α δεν είναι του Δήμου.  Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να δει τι 
θα κάνει (αν θα πρέπει να υπάρχει νέα απόφαση που θα διορθώνει την απόφαση του πρώην Δήμου 
Διονύσου.    Είχε δοθεί σε Πολεοδόμο (το Δικαστήριο) για γνωμάτευση (Λυκίδης).  Αποφασίστηκε ότι η 
Δ.Κ. Διονύσου έχει τους περισσότερους κοινόχρηστους χώρους. Μετά την απόφαση του Εφετείου με 
την οποία έχουν δοθεί στον Δήμο κοινόχρηστοι χώροι θα έπρεπε να μπει ταμπέλα ή περίφραξη. Ο 
κ.Σωτηρίου συμφωνεί με την γνώμη του κ.Καρυστινού  να πάει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

    Το λόγο ζήτησε ο κάτοικος του Δήμου Διονύσου ο κ. Φροντιστής Αθανάσιος, ο οποίος ανέφερε ότι: 
Αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταθέσει στην Ε.Π.Ζ. τα πρακτικά της Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου της 12-12-2008 του πρώην Δήμου Διονύσου όπου  ο κος Σωτηρίου έλεγε ότι θα πρέπει να 
δηλωθούν όλα ενώ τώρα ζητά να μην δηλωθούν.  

Ο κος Φροντιστής Αθανάσιος παρόλο που του δόθηκε ο λόγος δημοκρατικότατα από τον Πρόεδρο , με 
οργίλο ύφος είπε: « Η απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου ελήφθη  με 3-2. Εντούτοις θα πρέπει να 
δοθεί σημασία στην εισήγηση της Προέδρου , που είναι δικηγόρος. Γιατί οι 3 τοπικοί Σύμβουλοι τι 
προσόντα έχουν για να κρίνουν ένα τόσο σημαντικό ζήτημα; Δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στις 
αρμοδιότητες των Τοπικών Συμβουλίων τέτοια  περιπεπλεγμένα ζητήματα…. και πρόσθεσε ότι ο 
φάκελος έχει ήδη πάει στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών που έχει δώσει παραγγελία στον ανακριτή 
να αρχίσει τις ανακρίσεις. Ο καθένας σας θα είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο για όποια απόφαση 
πάρετε… 

 Είμαι μέλος του Συλλόγου Ευρωπαίων Δημοσιογράφων και έχω πρόσβαση στις Βρυξέλλες. Θα 
φτάσουμε μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.» 

 Με τις παραπάνω προσβλητικές φράσεις και άλλες που ειπώθηκαν από τον κο Φροντιστή χωρίς 
συνειρμό και περιεχόμενο προξένησε αναστάτωση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και όλα τα μέλη της 
αισθάνθηκαν  άκρως προσβεβλημένοι. 

  Ο κος Παλιγγίνης Κων/νος  ανέφερε ότι μετά την παρέμβαση του κου Φροντιστή να εκκενωθεί η 
αίθουσα διότι οι απόψεις του είναι προσβλητικές. 

  Η αίθουσα δεν εκκενώθηκε. Ο κος Φροντιστής απεχώρησε μόνος του, εξακολουθώντας να απειλεί. 

Μετά τα παραπάνω ομόφωνα  η Ε.Π.Ζ συμφώνησε ότι σεβόμαστε την υπ’ αρ. 44/2012 απόφαση της 
Δ.Κ. Διονύσου καθώς και τις απόψεις των μελών της  και  δεν εκφράζουμε άποψη επί του θέματος το 
οποίο πρέπει να παραπεμφθεί στο Δ.Σ. προκειμένου εκείνο να αποφασίσει.   Δηλώνουμε 
απερίφραστα την εμπιστοσύνη μας προς  τους δημοκρατικά εκλεγμένους συμβούλους της Δ.Κ. 
Διονύσου την κα Πρόεδρο και τους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους της Ε.Π.Ζ.. Επιβεβαιώνουμε 
την πίστη μας προς τις αρχές της Δημοκρατίας και καταδικάζουμε οποιαδήποτε προσβλητική και εις 
βάρος μας συμπεριφορά. 

                                                 Αποφασίζει ομόφωνα 

α- Ότι   η Ε.Π.Ζ   δεν εκφράζει  άποψη και να παραπεμφθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου 
να αποφασίσει ,β.- η Ε.Π.Ζ. ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο να καταγγείλει και  να καταδικάσει την 
συμπεριφορά του κου Φροντιστή επιφυλασσόμενη  κάθε νομίμου δικαιώματος της για τις  προσβλητικές 
φράσεις του.   

     

   και τη διαβιβάζει στο Δ.Σ προς ψήφιση. 
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Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό ..61/12..  

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                             

                                                                  

Παππάς Νικόλαος                                 1.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη  

                                                                 2.Καρυστινός Νικόλαος 

                                                                 3.Σωτηρίου Σακελλάριος 

                                                                 4.Χιώτης Ηρακλής 

                                                                 5.Παλιγγίνης Κων/ος 

                                                                 6.Παπαπαναγιώτου Ελένη 

                                                                  

 

 

 

 

    

 

 

 


