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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το Πρακτικό της 4 /30-4-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σήμερα την ..30 Απριλίου 2020.. ημέρα ..Πέμπτη.. και ώρα ..14:00.. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, συνεχιζόμενη κατόπιν
διακοπής της την Τετάρτη 29-4-2020 σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 6 του κανονισμού
λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.134/27-06-2011), λόγω πέρας του ωραρίου,
ύστερα από την υπ’ αριθ. ..9560/24-4-2020.. πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε
κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις της
από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55Α/11-3-20), σε συνδυασμό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
65 & 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, 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), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 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 ..40.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..31. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ, Πρόεδρος
2. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
3. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
4. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
5. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
6. ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ) .
7. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
8. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
9. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
10. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
11. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
12. ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ).
13. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
14. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
15. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
16. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ–ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
17. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
18. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
19. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
20. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ.
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ.
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
(ΜΠΑΜΠΗΣ)
9. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.
ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη
σημερινή Συνεδρίαση.
Προσελεύσεις:
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Γαρεφαλάκης Εμμανουήλ, Αλεξανδρής Δημήτριος, Αγγελάκη Διακείμη Σοφία,
Λαζαρίδης Χαράλαμπος και Λουκάτος Παναγής προσήλθαν στις ερωτήσεις.
 Ο Δ.Σ. κ. Παπαβασιλείου Χρήστος προσήλθε στο 8ο θέμα της Η.Δ.
Απουσίες:
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Στυλιανού Μαρία, Στάικος Θεόδωρος και Δημητριάδης Σταμάτιος απουσίαζαν
καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Αποχωρήσεις:
 Ο Δ.Σ. κ. Νικητόπουλος Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος.
 Ο Δ.Σ. κ. Λαχαρίδης Χαράλαμπος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέματος.
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Χιώτης Δημήτριος, Κόκκαλης Εμμανουήλ, Αρνής Σπυρίδων, ΑγαθοκλέουςΑκριτίδη Αγγέλα, Τσούκας Παναγιώτης, Αμπαρτζίδης Ιωακείμ, Κουριδάκης Κωνσταντίνος,
Αλεξανδρής Δημήτριος, Γιαννουλάτος Σπυρίδων, Λουκάτος Παναγής και Παντελόγλου
Τεύκρος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου θέματος.
 Ο Δ.Σ. κ. Τσεβάς Χρήστος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 24ου θέματος .
 Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
..Αριθ. Απόφασης:55/2020..
 ΘΕΜΑ 19ο: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 626/11-9-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ».
Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του …19ου… θέματος έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κ. Λακαφώση Παναγιώτα να προβεί στην εισήγηση του θέματος.
Η Αντιδήμαρχος κ. Λακαφώση Παναγιώτα είπε τα εξής:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010):
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«Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από
εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του
δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».
2. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010),
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 εδάφιο 3 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση
του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –
Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των
ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»] – Ρυθμίσεις για τον Εκσυγχρονισμό του Πλαισίου
Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη,
ταχύτερη και ενιαία Άσκηση των Αρμοδιοτήτων σχετικά με την Απονομή Ιθαγένειας και την
Πολιτογράφηση – Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
Διατάξεις»
(ΦΕΚ
Α’
133/19.7.2018):
«1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής
λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) …, δ1) Αποφασίζει
αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.».
3. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως
όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε
θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής
διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου.
Με την υπ’ αριθμ. 626/2018 ΑΔΣ εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάγκη για τη μίσθωση οικοπέδου στο
οποίο θα εγκατασταθούν και θα λειτουργούν μηχανήματα θρυμματισμού κλαδιών / ογκωδών
του Δήμου Διονύσου και θα γίνεται η προσωρινή αποθήκευση των εν λόγω υλικών.
Με την υπ’ αρ. 479/2018 ΑΟΕ εγκρίθηκαν οι όροι της δημοπρασίας, η οποία προκηρύχθηκε με
την υπ’ αρ. 5112/44666/21-12-2018 Απόφαση Δημάρχου. Καθώς δεν υπήρξε εκδήλωση
ενδιαφέροντος ο διαγωνισμός κατέστη άγονος και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 και
του Ν. 3852/2010 ελήφθη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (υπ’ αρ. 69/2019 ΑΟΕ, ΑΔΑ:
Ω1ΥΖΩ93-ΙΝΖ), για την επαναπροκήρυξή του, πλην όμως η δημοπρασία δεν
πραγματοποιήθηκε.
Λόγω του ότι η ανάγκη εύρεσης και μίσθωσης νέου χώρου στον οποίο θα λειτουργούν
μηχανήματα θρυμματισμού κλαδιών είναι επείγουσα, καθώς στον Δήμο μας έχει ήδη επιβληθεί
πρόστιμο από την Περιφέρεια Αττικής (ΑΠ 1159/10-1-2019) για παράνομη εγκατάσταση και
λειτουργία του κλαδοτεμαχιστικού μηχανήματος, προτείνεται να γίνουν οι παρακάτω
τροποποιήσεις στην υπ’ αριθμ. 626/2018 ΑΔΣ, προκειμένου η δημοπρασία να
επαναπροκηρυχθεί και οι πιθανότητες να είναι γόνιμη να είναι αυξημένες, καθώς οι απαιτήσεις
θα είναι λιγότερο περιοριστικές χωρίς όμως να γίνονται εις βάρος της καταλληλότητας –
λειτουργικότητας του χώρου για την προοριζόμενη χρήση και ενδεχομένως να υπάρξουν
ενδιαφερόμενοι.
Ο αλλαγές που προτείνονται έχουν ως εξής:
1. ‘’Το οικόπεδο να είναι ελάχιστου εμβαδού 4 στρεμμάτων’’ (αντί 5 που όριζε η αρχική
απόφαση)
2. ‘’Το εν λόγω οικόπεδο είναι επιθυμητό να διαθέτει επαρκή περίφραξη για το σκοπό της
χρήσης του και παροχή νερού, καθώς επίσης νόμιμο κτίσμα με ρεύμα ή δυνατότητα
νόμιμης εγκατάστασης προκατασκευασμένου οικίσκου, ο οποίος θα δύναται να
ρευματοδοτηθεί για τη στέγαση γραφείων και αποθήκευση υλικών και εργαλείων του
Δήμου’’ (αντί, ‘’το οικόπεδο θα πρέπει…’’, που όριζε η αρχική απόφαση).
Κατά τα άλλα η 626/2018 ΑΔΣ να παραμείνει ως έχει.
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Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη του:
. το Π.Δ. 270/81 σχετικά με τη διεξαγωγή δημοπρασιών,
. την υπ’ αρ. 290/2017 Απόφαση του ΔΣ περί «Συγκρότηση Επιτροπής της Παρ. 1 του Άρθ. 7
του ΠΔ 270/1981 περί Εκτίμησης Εκποιούμενων Ακινήτων», η οποία είναι η αυτή για τη
μίσθωση ακινήτων,
. την ανωτέρω εισήγηση για την ανάγκη μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου,
Να αποφασίσει:
. για τη μίσθωση οικοπέδου στον οποίο θα εγκατασταθούν και λειτουργούν μηχανήματα
θρυμματισμού κλαδιών / ογκωδών του Δήμου και θα γίνεται η προσωρινή αποθήκευσή των
εν λόγω υλικών,
. την κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή, και
. τη διεξαγωγή της δημοπρασίας από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου (483/2019
Απόφαση ΔΣ).
Μετά από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε η πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να προβεί στην
ψήφιση του εν λόγω θέματος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις των άρθρων 72, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος
Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81.
 Τις υπ’ αριθμ. 290/2017, 626/2018 και 483/2019 ΑΔΣ.
 Την υπ’ αρ. 479/2018 ΑΟΕ.
 Την υπ’ αρ. 5112/44666/21-12-2018 Απόφαση Δημάρχου.
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές εκφράστηκαν με την αποστολή
ηλεκτρονικών μηνυμάτων από αυτούς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 15 Υπέρ και 7 Κατά
Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Ζαμάνη Διονυσίου, Μαϊχόσογλου-Ψυχογυιού Αικατερίνης,
Πέππα Αγγελικής, Μπάση Αναστασίου, Ουσταμπασίδη Σταύρου, Κλήμη Νικόλαου και
Φέρμελη Λυδίας για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά
καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Ο Δ.Σ. κ. Πανάγος Παναγιώτης δήλωσε λευκή ψήφο.
Εγκρίνει την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 626/11-9-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ως προς τα κάτωθι:
1. ‘’Το οικόπεδο να είναι ελάχιστου εμβαδού 4 στρεμμάτων’’ (αντί 5 που όριζε η αρχική
απόφαση)
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2. ‘’Το εν λόγω οικόπεδο είναι επιθυμητό να διαθέτει επαρκή περίφραξη για το σκοπό της
χρήσης του και παροχή νερού, καθώς επίσης νόμιμο κτίσμα με ρεύμα ή δυνατότητα
νόμιμης εγκατάστασης προκατασκευασμένου οικίσκου, ο οποίος θα δύναται να
ρευματοδοτηθεί για τη στέγαση γραφείων και αποθήκευση υλικών και εργαλείων του
Δήμου’’ (αντί, ‘’το οικόπεδο θα πρέπει…’’, που όριζε η αρχική απόφαση).
Κατά τα άλλα η 626/2018 ΑΔΣ να παραμείνει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΓΑΡΕΦΑΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΜΑΙΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.

Εσωτερική Διανομή
- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Περιβάλλοντος.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη
για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.
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