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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..13η/2014..  

της ..16/04/2014.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..130/2014.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..16ης/04/2014.. της ..13ης/2014.. ∆ηµόσιας Έκτακτης - Κατεπείγουσας 

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..16η Απριλίου 2014.. ηµέρα ..Μ. Τετάρτη.. και ώρα ..17:00.. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Έκτακτη – Κατεπείγουσα ∆ηµόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, κατόπιν µαταίωσης, 
λόγω έλλειψης απαρτίας, της 11ης/14-04-2014 ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης και 12ης/15-04-
2014 ∆ηµόσιας Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης µε τα ίδια θέµατα και ύστερα από την υπ’ 
αριθ. ..12960/16-04-2014.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο 
χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις 
διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, 
απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του ν. 3463/2006 (∆.Κ.∆.) για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
ΘΕΜΑ 1ο:«Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στον Ιερέα Ανδρέα Παναγιωτόπουλο (Απόφ. 
∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς 5/2013). 
ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ. 
∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς 20/2013). 
ΘΕΜΑ 3ο: «Παραχώρηση τάφου στην κ. Τασσοπούλου Μαρία». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 
2014». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του  λογισµικού 
διαχείρισης των ραντεβού του ∆ηµοτικού Πολυϊατρείου».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση σκοπιµότητας “Συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικού µέρους των 
ηλεκτρονικών πινακίδων ∆ήµου ”». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση σκοπιµότητας “Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων, εκτύπωτων και 
συσκευών τηλεοµοιοτυπίας”». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση σκοπιµότητας “Προµήθειας διακοµιστή (server) και λογισµικού για την τήρηση 
αντιγράφων ασφαλείας”». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση (αναγκαιότητα) προµήθειας ιατρικού και φαρµακευτικού εξοπλισµού για τις 
αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση (αναγκαιότητα) προµήθειας δύο προκατασκευασµένων κερκίδων για τις 
ανάγκες των γηπέδων ποδοσφαίρου Σταµάτας και ∆ροσιάς». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας  «Τεχνική εξυπηρέτηση και υποστήριξη της 
µηχανής ταχυδροµείου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση  διενέργειας προµήθειας Γραφικής Ύλης – Μικροαντικειµένων Γραφείου – 
Φωτοαντιγραφικού χαρτιού & Εντύπων». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση  διενέργειας προµήθειας Μηχανών Καταµέτρησης και Ελέγχου Γνησιότητας 
χαρτονοµισµάτων»   
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµήθειας Φαρµακευτικού - Παραφαρµακευτικού  
Υλικού». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Προµήθεια λογισµικού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας». 
ΘΕΜΑ 16ο:  «Προµήθεια εξοπλισµού µετρήσεων υπαίθρου για τις ανάγκες της Τεχνικής 
Υπηρεσίας». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014 ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο:  «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή 
οδού Γούναρη ∆.Κ. ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή 
οδών Κοινότητας ∆ιονύσου». 
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ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
& ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ∆. Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ».  
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση 
δικτύου ύδρευσης στην περιοχή της Κοινότητας ∆ιονύσου που σήµερα υδρεύεται από την Κοινότητα 
Ροδόπολης» της ∆. Κ. ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 22ο:  «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ (ΚΡΑΣΠΕ∆Α-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ) Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Αναβάθµιση µέρους του Αστικού 
Ιστού Κοινότητας Κρυονερίου-Πρόγραµµα Πράσινη Ζωή στην Πόλη». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισµού Σχολικής Επιτροπής σχολικών 
µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Λήψη απόφασης για τον καθορισµό του χώρου διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον απολογισµό των πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής  έτους 
2013». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Λήψη απόφασης για παραχώρηση κτιρίου στο Νοµικό Πρόσωπο ΚΟΙ.Π.Α.Π. “Η 
ΕΣΤΙΑ” για λειτουργία παιδικού σταθµού». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». (Αρ. πρωτ. 12257/09-04-
2014). 
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση της αριθ. 27/2014 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ   µε θέµα «Έγκριση απολογιστικών 
στοιχείων   του Ν. Π ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ ο.ε 2012 (από 1-1-2012 εως 31-12-2012)». 
ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση της αριθ. 31/2014 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ   µε θέµα «A Αναµόρφωση 
Προϋπολογισµού ο.ε 2014  . 
ΘΕΜΑ 30ο:   «Έγκριση της αριθ. 28/2014 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ   µε θέµα «Έγκριση 
ισολογισµού και της αντίστοιχης έκθεσης του ορκωτού λογιστή της διαχειριστικής περιόδου 2012   
του Ν. Π ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ  (από 1-1-2012 εως 31-12-2012)». 
ΘΕΜΑ 31ο:  «Έγκριση  - καθορισµός δικηγορικής αµοιβής (ΕΜ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΑΜ∆ΣΑ7805». 
ΘΕΜΑ 32ο:  «Έγκριση -καθορισµός δικηγορικής αµοιβής (∆ικηγορική εταιρεία Απ. 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- Γ.ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ – Ν. ΧΛΕΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ)». 
ΘΕΜΑ 33ο: «Έγκριση  χρήσης ιδιόκτητου µεταφορικού µέσου για την επίβλεψη δηµοσίων έργων σε 
Τεχνικούς Υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 

� ΘΕΜΑ 34ο:  «Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ. 30 επί των οδών 25Ης Μαρτίου-
Αίαντος-Αργυρουπόλεως, φερόµενης ιδιοκτησίας κας Ματρώνα Ξυλά Έγκον στη ∆.Κ. 
∆ροσιάς ∆ήµου ∆ιονύσου». 

ΘΕΜΑ 35ο: «Ορισµός Ορκωτού – Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου ο.ε. 
2013». 
ΘΕΜΑ 36ο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα» Αρ. πρωτ. 11806/07-04-
2014). 
ΘΕΜΑ 37ο: «Απευθείας ανάθεση για την οµάδα ΣΤ για τη «Προµήθεια ειδών και εξοπλισµού 
υπηρεσίας πρασίνου – συντήρηση µηχανηµάτων». 
ΘΕΜΑ 38ο: «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». 
ΘΕΜΑ 39ο: «3η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού -Έγκριση χορήγησης Οικονοµικού Βοηθήµατος σε 
υπάλληλο του ∆ήµου».  

 

     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδοµένου 
ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..21.. ήτοι: 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σηµερινή 
Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς κ. 
Ιωαννίδης Χαράλαµπος καθώς και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιονύσου κ. Κακούρη Ιωάννα. 

Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Ποτίδης Χρήστος, Κατσίγιαννη Σοφία, Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Κοκµοτός Βασίλειος, 
Πέππα Αγγελική, Γιαρένης ∆ηµήτριος,Τσούκας Παναγιώτης, Παπαπαναγιώτου Ελένη,  Σώκου 
Ζωή, Λουκάτος Παναγής, Νικητόπουλος Ιωάννης, Σπηλιώτης Σπυρίδωνας, Ζυγούνας Γεώργιος, 
Κουριδάκης Κωνσταντίνος, Φέρµελη Λυδία, Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) και Μαγγίνα Στέλλα –      
Σοφία  απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των 
θεµάτων 36 ,37 και 38 της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Παλιγγίνης Κωνσταντίνος απουσίαζε κατά συζήτησης των θεµάτων 19, 20 και 22 της 
ηµερήσιας διάταξης. 
Προσελεύσεις: 
• Ο ∆.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση  κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. 
• Ο ∆.Σ. κ. Πέππας Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση  κατά τη διάρκεια συζήτησης του 24ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ, Σωτηρίου Σακελλάριος, Ταούξη – Χριστιανίδη Καλλιόπη, 
Στάικος Θεόδωρος, Κυριακόπουλος Αθανάσιος και Τσαλτούµη Κυριακή αποχώρησαν µετά τη 
διαπίστωση απαρτίας επικαλούµενοι ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος κατεπείγουσας σύγκλησης 
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και σε ένδειξη διαµαρτυρίας αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε από τη συνεδρίαση  κατά τη διάρκεια συζήτησης του 
32ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Λίτσας Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση  κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Πέππας Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 38ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 
� Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Πατσάκας Επαµεινώνδας, υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
3. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
5. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
6. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
7.  ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
8. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
9. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
10. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
11. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
12. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
13. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
14.  ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
15. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
16. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
17. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
18. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
19. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
20. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
21. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
2. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
3. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
4. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
5. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
6. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
7. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
8. ΓΙΑΡΕΝΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
9. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
10. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).     
11. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . 
12. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
13. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
14. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
15. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
16. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
17. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 

18. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
19. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
20. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ. 
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..Αριθ. Απόφασης: ..130/2014.. 

 
� ΘΕΜΑ 34ο:  «Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ. 30 επί των οδών 25Ης Μαρτίου-

Αίαντος-Αργυρουπόλεως, φερόµενης ιδιοκτησίας κας Ματρώνα Ξυλά Έγκον στη ∆.Κ. 
∆ροσιάς ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
Ο Πρόεδρος µετά τη διαπίστωση απαρτίας αιτιολόγησε τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 
συνεδρίασης, δηλώνοντας ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα  λόγω της  σοβαρότητας των 
θεµάτων για την εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών του ∆ήµου και των ασφυκτικών προθεσµιών 
δεδοµένης της επικείµενης προκήρυξης ∆ηµοτικών - Περιφερειακών εκλογών καθώς και των 
εκλογών για  την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ απεφάνθη για το κατεπείγον της συνεδρίασης. 
 
Κατόπιν, ο πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..34ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το 
λόγο στον Αντιδήµαρχο Χωροταξίας & Ποιότητας Ζωής κ. Κανατσούλη Ιωάννη για να προβεί στην 
εισήγηση. 
 
Ο Αντιδήµαρχος κ. Κανατσούλης Ιωάννης ανέπτυξε το θέµα και  είπε  τα  εξής: 
 
H Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθ. 21/2013 απόφασή της, ενέκρινε οµόφωνα  να µη γίνει δεκτή 
η αίτηση τροποποίησης του Ο. Τ. 30 έµπροσθεν της ιδιοκτησίας της κ. Ματρώνα Ξυλά Εγκόν στη 
∆ηµοτική Κοινότητα ∆ροσιάς και να µείνει ως έχει. 
Η αιτούσα κ. Ματρώνα Εγκόν επανήλθε, υποβάλλοντας  ένσταση κατά της υπ’αρ.3/2013 απόφασης του 
Τοπικού Συµβουλίου της ∆. Κ. ∆ροσιάς ζητώντας την τακτοποίηση του οικοπέδου της ως άρτιου και 
Οικοδοµήσιµου. 
Το τοπικό Συµβούλιο της ∆ροσιάς µε την υπ’ αριθ.12/2013 απόφασή του εµµένει στην προηγούµενη 
απόφασή του  µειοψηφούντος του Προέδρου ο οποίος θεωρεί ότι η ιδιοκτησία της αιτούσης θα πρέπει να 
αντιµετωπισθεί µε πράξη τακτοποίησης-αναλογισµού σύµφωνα µε το υπ’αρ.20083/13-2-2013 έγγραφο 
της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
H Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδρίασε εκ νέου και  µε την υπ’ αριθ. 34/2013 απόφασή της ενέκρινε 
κατά πλειοψηφία την Τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο. Τ. 30 επί των οδών 25Ης Μαρτίου-
Αίαντος - Αργυρουπόλεως, φερόµενης ιδιοκτησίας κ. Ματρώνα Ξυλά Έγκον στη ∆.Κ. ∆ροσιάς ∆ήµου 
∆ιονύσου» και να παραµείνει η ρυµοτοµική γραµµή στα 14 µέτρα από την απέναντι ρυµοτοµική γραµµή 
και η οικοδοµική στα 4 µέτρα από τη ρυµοτοµική, µε την προϋπόθεση της µη καταβολής αποζηµίωσης 
του ιδιοκτήτη µεταξύ 9-14 µέτρων για την ιδιοκτησία της κ.Εγκόν Ματρώνας που βρίσκεται στο ΟΤ 3O ∆Κ 
∆ροσιάς. 
Η αιτούσα µετά την κοινοποίηση της υπ’αριθ.34/2013 απόφασης της Ε.Π.Ζ. ,υπέβαλε νέο Τοπογραφικό 
∆ιάγραµµα και Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία παραιτείται του δικαιώµατός της  να λάβει αποζηµίωση 
που τυχόν θα προκύψει µετά τη σύνταξη Πράξης Αναλογισµού και  
τακτοποίησης στην ιδιοκτησία της επί των οδών 25Ης Μαρτίου-Αίαντος-Αργυρουπόλεως, στο ΟΤ 30 της 
∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς µε την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθεί η τροποποίηση του ρυµοτοµικού 
σχεδίου σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 34/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ. 
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προτείνεται, 
Η έγκριση της υπ’αριθ.34/2013 απόφασης της Ε.Π.Ζ. για την Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου στο 
Ο.Τ. 30 επί των οδών 25Ης Μαρτίου-Αίαντος-Αργυρουπόλεως, φερόµενης ιδιοκτησίας κας Ματρώνα 
Ξυλά Έγκον στη ∆.Κ. ∆ροσιάς ∆ήµου ∆ιονύσου»  και να παραµείνει η ρυµοτοµική γραµµή στα 14 µέτρα 
από την απέναντι ρυµοτοµική γραµµή και η οικοδοµική στα 4 µέτρα από την ρυµοτοµική, µε την 
προϋπόθεση της µη καταβολής αποζηµίωσης του ιδιοκτήτη µεταξύ 9-14 µέτρων. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Το υπ’ αριθ. πρωτ.2891/28-01-2014 έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 73 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) 

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 20083/29-12-2013 αίτηση της κ.Εγκόν Ματρώνας. 
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� Το υπ’ αριθ. πρωτ. 20083/13-02-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών υπηρεσιών. 
�  Το υπ’ αριθ. πρωτ. 3/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆.Κ. ∆ροσιάς. 
�  Την υπ’ αριθ. πρωτ. 21/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ. 
� Την υπ’ αριθ. πρωτ.18570/7-6-2013 ένσταση της κ. Εγκόν Ματρώνας κατά  της υπ’αρ.3/2013 

απόφασης του Τοπικού Συµβουλίου της ∆ροσιάς. 
� Το υπ’ αριθ. πρωτ. 12/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆.Κ. ∆ροσιάς. 
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 29164/4-9-2013 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Π.Ζ. προς τα µέλη της 

Ε.Π.Ζ. 
� Την  υπ’ αριθ. πρωτ. 34/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ. 
� Το υπ’ αριθ. πρωτ.42320/14-1-2014 διαβιβαστικό της Τεχνικής Υπηρεσίας µε νέο τοπογραφικό 

διάγραµµα συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωση της κ.Ματρώνα Ξυλά Εγκόν. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (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 13 Υπέρ και  2 Αποχές   
Οι ∆. Σ. κ. κ. Σαραντάκη Θεοδώρα και Παπαχαρτοφύλης Ηλίας δήλωσαν ότι απέχει της ψηφοφορίας 
για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους  και αναλυτικά καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Εγκρίνει την  υπ’ αριθ. πρωτ.34/2013 απόφασης της Ε.Π.Ζ. για την Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου 
στο Ο.Τ. 30 επί των οδών 25Ης Μαρτίου-Αίαντος-Αργυρουπόλεως, φερόµενης ιδιοκτησίας κας Ματρώνα 
Ξυλά Έγκον στη ∆.Κ. ∆ροσιάς ∆ήµου ∆ιονύσου»  και να παραµείνει η ρυµοτοµική γραµµή στα 14 µέτρα 
από την απέναντι ρυµοτοµική γραµµή και η οικοδοµική στα 4 µέτρα από την ρυµοτοµική, µε την 
προϋπόθεση της µη καταβολής αποζηµίωσης του ιδιοκτήτη µεταξύ 9-14 µέτρων. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.                       ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
                                                                       ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 

ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 

                                                                       ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ. 

 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
            ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
 ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
 

      Ακριβές Αντίγραφο 
Άγιος Στέφανος 02/05/2014 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
Καρασαρλής Αναστάσιος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
- ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας   και  µε την 
ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  


