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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Από το Πρακτικό της με αριθμό 20/2021 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ        Τακτικής  Συνεδρίασης του   

                         Δημοτικού Συμβουλίου 
      ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:121/2021 
Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Λήψη απόφασης ή μη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου  67 του Ν. 
3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν 4555/2018, επί του υπ’ αρ. 
πρωτ. 25745/7-10-2021 αιτήματος είκοσι δημοτικών συμβούλων . 
 

Στον  Άγιο  Δημήτριο  σήμερα , στις  1 του  μήνα    Νοεμβρίου  του  έτους  2021,  ημέρα  της  

εβδομάδας Δευτέρα  και  ώρα 19.00 συνήλθε  σε Τακτική Συνεδρίαση  το Δημοτικό  Συμβούλιο  

Αγίου  Δημητρίου, ύστερα  από  την  με  αριθμό πρωτοκόλλου 27813/75/27-10-2021  έγγραφη  

πρόσκληση   της Προέδρου του. Η πρόσκληση  επιδόθηκε  νόμιμα σε  κάθε  ένα  Δημοτικό Σύμβουλο  

σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/7-6-2010   (ΦΕΚ Α' 87)  με  τίτλο : «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

όπως αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και 

δημοσιεύθηκε αυθημερόν  στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου. 
Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία , δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 41  μελών  παρέστησαν στη 

συνεδρίαση 41 μέλη: 

                                            ΠΑΡΟΝΤΑ                                                      ΑΠΟΝΤΑ    

1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. 22 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.   

2 ΑΛΕΞΙΟΥ Β. 23 ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.- Ι.   
3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 24 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.   
4 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ. 25 ΧΑΛΑΡΗ Α.   

5 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 26 ΔΗΜΟΥ Π.   
6 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ. 27 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.   
7 ΘΑΝΟΥ Μ. 28 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.   

8 ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε. 29 ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.   

9 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 30 ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.   

10 ΜΑΘΑΣ Ι. 31 ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ.   
11 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π. 32 ΠΑΠΑΔΑΚΑKΗΣ ΕΜ.   
12 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ. 33 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ   
13 ΜΠΕΛΛΟΣ Χ. 34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.   
14 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 35 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.   
15 ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο. 69 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.   
16 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. 37 ΒΑΖΑΙΟΥ Β.   
17 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. 38 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ   

18 ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ 39 ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.   

19 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α 40 ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.   

20 ΑΧΟΥΛΙΑ  Μ. 41 ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.   

21 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.     

         Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη. 
        Στη συνεδρίαση παρίσταται  η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με 

την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου. 
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       Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε  με 

τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76/2020), στις υπ’ αρ. 40/2020 & 163/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου 

Εσωτερικών, και στο άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α/18-9-21), στο πλαίσιο λήψης μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού . 

          Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγούμενη το  1ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης 

σχετικό με την περίληψη,  έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος  
α)το υπ’ αρ. πρωτ. 25745/7-10-2021 αίτηση είκοσι δημοτικών συμβούλων η οποία έχει ως εξής: 
<< 
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ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                            ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ 
ΑΧΟΥΛΙΑ-ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ                ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                       ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟ-ΙΩΑΝΝΗΣ                  ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΑΛΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                               ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                       ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ                               ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΔΟΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                              ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ              ΒΑΖΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                ΒΑΖΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ>> 
 
Β) την από  01/11/2021  εισήγηση την οποία απέστειλε η κα Δήμου Παναγιώτα με τη σύμφωνη γνώμη 

των κ.κ. Πρεκετέ, Λασκαρίδη και Αρβανιτάκη, η οποία έχει ως εξής: 

 

<<ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

στην 20ην (Τακτική) Συνεδρίαση του Δήμου Αγίου Δημητρίου 

Άγιος Δημήτριος, 01/11/2021 

Θέμα: «Λήψη απόφασης ή μη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν 4555/2018, επί του υπ’ αρ. πρωτ. 25745/7-10-2021 

αιτήματος είκοσι δημοτικών συμβούλων». 

Αίτημα: «Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την επικαιροποίηση της μελέτης του έργου 

διαπλάτυνσης της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, με αφαίρεση της προβλεπόμενης νησίδας και 

στοχευμένες παρεμβάσεις, ώστε το έργο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της περιοχής και 

την προσωρινή αναστολή των εργασιών του έργου μέχρι την επικαιροποίηση της μελέτης». 

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συζητάμε για το έργο της διαπλάτυνσης της 

Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά αιτήματα πολιτών με αρ. πρωτ. 

18974/20-07-2021 και 20678/05-08-2021, και τις σχετικές αρνητικές τοποθετήσεις και παρατηρήσεις 

παρατάξεων και συμβούλων του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Θεωρούμε πως το εν λόγω έργο με τη 

μελέτη που το συνοδεύει θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην περιοχή (όχι μόνο κατά την 

εκτέλεσή του που ήδη προκαλεί προβλήματα και ταλαιπωρία, αλλά κυρίως μετά την ολοκλήρωσή 

του). Καθώς αποτελεί έργο στην κεντρική οδική αρτηρία του Δήμου μας, και εφόσον οι σχετικές 

εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει σε τμήματα της Λεωφόρου, προκύπτει η αναγκαιότητα τροποποίησής 

του ώστε το έργο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της περιοχής. 
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Με βάση τα παραπάνω, εισηγούμαστε προς το σώμα στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου να αποφασίσει για τα εξής: 

 Προσωρινή αναστολή του έργου για τη διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, πλην 

όλων των απαραίτητων εργασιών και μέτρων για την αποφυγή ατυχημάτων και την ασφάλεια 

της ζωής στα σημεία της Λεωφόρου που το έργο είναι σε εξέλιξη, μέχρι την εκ νέου τροπο-

ποίηση της σχετικής μελέτης. 

 Επικαιροποίηση – τροποποίηση της μελέτης του εν λόγω έργου με ευθύνη της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Δη-

μητρίου που θα περιλαμβάνει την αφαίρεση της προβλεπόμενης νησίδας και στοχευμένες 

παρεμβάσεις, με γνώμονα την ασφαλή και εύκολη μετακίνηση, την εύρυθμη κυκλοφορία, την 

εξασφάλιση επαρκών πεζοδρομίων, χώρων στάθμευσης και πράσινου. 

Οι αιτούντες δημοτικοί σύμβουλοι. >> 
 

 
         Στην συνέχεια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στους κ.κ. Κλειτσινάρη 

(ως εκπρόσωπος του ΕΒΕ) και Βουγιούκα (εκπρόσωπο των καταστηματαρχών), στην κα Δήμου ως 

εισηγήτρια του θέματος, στην κα Δήμαρχο, καθώς και στους λοιπούς Δημοτικούς Συμβούλους, οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα και εξέφρασαν απόψεις και τυχόν αντιρρήσεις.  
        Οι  τοποθετήσεις όλων των ανωτέρω καταγράφηκαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά. 
        Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με ονομαστική 

ψηφοφορία επί της ανωτέρω εισήγησης.  

    Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του όλα τα  ανωτέρω, μετά από συζήτηση έτσι όπως 

αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας:  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με ψήφους 20 υπέρ της εισήγησης των αιτούντων δημοτικών συμβούλων (κ.κ.  Πρεκετές, Αχουλιά, 

Βρεττός, Κοκοτσάκης, Μπάντος, Ταμπακόπουλος, Χάλαρη, Δήμου, Αβραμίδου, Γιαννέζος, Σκιαδιώτη, Λα-

σκαρίδης, Δούρου, Παπαδακάκη, Αρβανιτάκης, Βαζαίοιυ, Κοτσόπουλος, Βαζαίος, Γρίλλιας, Μαλαθούνης) 

και 20 κατά της εισήγησης των αιτούντων δημοτικών συμβούλων (κ.κ. Αδαμόπουλος, Αλεξίου, Αση-

μακοπούλου, Βαμβακούσης, Γαβαλάς, Διαβολιτσης, Θάνου, Καντζέλη, Κουτσανδρέας, Μαθάς, Μπαντού-

νας, Μπαζιώνης, Μπέλλος, Παναγόπουλος, Σιουμπάλα, Σοφιανόπουλος, Συρράκος, Κουτσοβασίλης, Κων-

σταντίνου, Σταματάκης) για τους λόγους που αναλυτικά αποτυπώνονται στα απομαγνητοφωνημένα πρα-

κτικά. 

Η κα Αδαμοπούλου – Πούλου Ακριβή ψήφισε λευκό. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 

του Υπουργείου Εσωτερικών: «… Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται 

στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων….» 

Απορρίπτει, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 («…Σε περίπτωση ισοψηφίας 

επικρατεί η ψήφος του Προέδρου…», την : 

1. Προσωρινή αναστολή του έργου για τη διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, 

πλην όλων των απαραίτητων εργασιών και μέτρων για την αποφυγή ατυχημάτων και την 

ασφάλεια της ζωής στα σημεία της Λεωφόρου που το έργο είναι σε εξέλιξη, μέχρι την εκ 

νέου τροποποίηση της σχετικής μελέτης. 

2. Επικαιροποίηση – τροποποίηση της μελέτης του εν λόγω έργου με ευθύνη της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου 
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Δημητρίου που θα περιλαμβάνει την αφαίρεση της προβλεπόμενης νησίδας και στοχευ-

μένες παρεμβάσεις, με γνώμονα την ασφαλή και εύκολη μετακίνηση, την εύρυθμη κυ-

κλοφορία, την εξασφάλιση επαρκών πεζοδρομίων, χώρων στάθμευσης και πράσινου. 

Η  παρούσα  απόφαση  πήρε  αύξοντα  αριθμό  120/01-11-2021.    
Μετά  από  αυτά  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  υπογράφεται  ως  εξής : 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                      ΜΕΛΗ 

ΚΑΝΤΖΕΛΗ   ΕΛΕΝΗ                                                                  ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ ΟΛΓΑ 

Ακριβές απόσπασμα 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 
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