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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..8η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 9ης-5-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..134/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..8ης/9-5-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..9η Μαΐου 2016.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..10:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..11450/5-5-2016.. πρόσκλησης για 
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Υποβολή µηνυτήριας αναφοράς επί των διαπιστώσεων της µε 
αρ.πρωτ.221/2015 πρόσκλησης – εισήγησης Προέδρου της 4ς/2015 συνεδρίασης της 
Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
∆ιονύσου και της µε αρ.πρωτ.261/2015 Πρόσκλησης και 270/2015 εισήγησης 
Προέδρου της 5ης /2015 συνεδρίασης της Σ.Ε. Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου.» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Εγκριση πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την παροχή 
υπηρεσιών «Στείρωση και εµβολιασµός αδέσποτων ζώων» και λήψη σχετικής 
απόφασης. 
ΘΕΜΑ 2ο: «Εγκριση α) του Πρακτικού Νο.1 του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού Παροχής 
Υπηρεσιών Συµβούλου «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ΙSO 9001 
2015 –ΕΛΟΤ 1429  :2008  συνολικού προυπολογισµού 59.901,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και β) της υπ΄αριθµ. 9857/11-4-2016 
Γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την υπ αριθµ. 7703/29-3-2016 
υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε». κατά του 
Πρακτικού Νο1 και τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την προµήθεια εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης 
οχηµάτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Αναπροσαρµογή ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών για τη «Μεταφορά 
Πολιτών για Συµµετοχή σε Εκπαιδευτικές,Πολιτιστικές και Αθλητικές εκδηλώσεις». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Εγκριση πρακτικού για µίσθωση ακινήτου για τοποθέτηση και λειτουργία 
µηχανήµατος θρυµµατισµού και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών  διαγωνισµού για την προµήθεια αντικείµενων και 
ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής 
ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη), οµάδα Α: 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ, συνολικού προϋπολογισµού 54.831,43€». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση µελέτης, ορών διακήρυξης , δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου: ο.ε 2016  για την «Προµήθεια Γραφικής Ύλης – 
Μικροαντικειµένων Γραφείου – Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Α΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2016». 
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ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  αµοιβή  δικαστικού 
επιµελητή». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων 
ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε τις υπ΄αριθ. 31/2016 και 32/2016  
Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων – εξόδων µηνός 
Ιανουαρίου 2016». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων – εξόδων µηνός 
Φεβρουαρίου 2016». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων – εξόδων µηνός 
Μαρτίου 2016». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για το έργο: «Ανακατασκευή οδών – ασφαλτοταπήτων και γεφυρών - διαβάσεων ∆. 
∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Α)Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  υψους 43.911,00 € για την 
εκπόνηση µελέτης µε τίτλο Μελέτη για την κατασκευή δικτύου απορροής οµβρίων στη 
συµβολή των οδών Πιπεροπούλου-Λ.Μαραθώνος-Τραπεζούντος στη δ.κ 
Αγ.Στεφάνου» 
Β)Απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης µε τίτλο «Μελέτη για την κατασκευή 
δικτύου απορροής οµβρίων στη συµβολή των οδών Πιπεροπούλου-Λ.Μαραθώνος-
Τραπεζούντος στη δ.κ Αγ.Στεφάνου».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.150,00€ για την 
ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: «Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών συµβούλου για 
την υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας στην ωρίµανση των διαδικασιών για την 
ανάθεση της σύµβασης: ‘Υπηρεσίες συντήρησης – επισκευών και βελτίωσης της 
ενεργειακής συµπεριφοράς σχολικών και λοιπών δηµοτικών κτιρίων ∆ήµου 
∆ιονύσου’».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 
2016 για την Προµήθεια Στολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Ανανέωση/επικαιροποίηση αναθέσεως εντολής σε δικηγόρο / εξωτερικό 
συνεργάτη του ∆ήµου (ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ) του χειρισµού της υποθέσεως της 
δηµιουργίας πλευρικών σταθµών διοδίων στον κόµβο Αγ. Στεφάνου και παροχής 
εξουσιοδότησης – έγκρισης παράστασης σε δικαστήρια προς νοµική εκπροσώπηση 
του ∆ήµου ∆ιονύσου (άρθρο 72 ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/2010)». 
� ΘΕΜΑ 19ο: «Υποβολή µηνυτήριας αναφοράς σχετικά µε την εκδηλωθείσα 

πυρκαγιά στα γραφεία των Σχολικών Επιτροπών του ∆ήµου µας στις 
15.04.2015». 

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 
2016 για την Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών ∆ήµου και Υποσταθµού Μέσης 
Τάσης Αντλιοστασίου ∆.Ε ∆ιονύσου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Αίτηµα του κ.Κριεµάδη Βασιλείου για αποζηµίωση από πτώση του 
οχήµατός του σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Απευθείας ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Επισκευής Βλάβης Ηλεκτρικού Πίνακα Αντλιοστασίου της οδού Ναυαρίνου στη 
∆ηµοτική Ενότητα Ανοιξης». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για “Συντήρηση και 
προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας KONICA MINOLTA”». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης κι ορισµός του 
τρόπου διενέργειας της εργασίας για “Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας TOSHIBA”». Αποσύρεται από την Η.∆. 
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ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση της δαπάνης, ορισµό του τρόπου διενέργειας της εργασίας και 
τη διάθεση πίστωσης για “Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων µάρκας XEROX”». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Καλαφατέλης Ιωάννης 
5. Στάικος Θεόδωρος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο ∆Σ κ. Κωστάκης ∆ηµήτριος απείχε της συζητήσεως των θεµάτων 1 και 2 ως 
µέλος της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..134/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 19ο: «Υποβολή µηνυτήριας αναφοράς σχετικά µε την εκδηλωθείσα 

πυρκαγιά στα γραφεία των Σχολικών Επιτροπών του ∆ήµου µας στις 
15.04.2015». 

 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
ΣΧΕΤ : Η υπ’αρ.πρωτ.8429/1.4.2016 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας 
 
 
    Σας διαβιβάζουµε την άνω σχετική εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

µας και παρακαλούµε όπως ληφθεί απόφαση για την υποβολή µηνυτήριας αναφοράς 

από πλευράς του ∆ήµου κατά αγνώστων δραστών και κατά παντός ενεχοµένου για το 

ζήτηµα του εµπρησµού της ιδιοκτησίας του ∆ήµου όπου λειτουργούν και στεγάζονται 

τα γραφεία των Σ.Ε., σύµφωνα µε το παρατιθέµενο σχέδιο και περιεχόµενο 

µηνυτήριας αναφοράς που υπάρχει στην άνω σχετική γνωµοδότηση. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  
� Την υπ’αρ.πρωτ.8429/1.4.2016 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την υποβολή µηνυτήριας αναφοράς από πλευράς του ∆ήµου κατά 
αγνώστων δραστών και κατά παντός ενεχοµένου για το ζήτηµα του εµπρησµού της 
ιδιοκτησίας του ∆ήµου όπου λειτουργούν και στεγάζονται τα γραφεία των Σ.Ε. στις 
15-4-2015, σύµφωνα µε το παρατιθέµενο σχέδιο και περιεχόµενο µηνυτήριας 
αναφοράς που υπάρχει στην άνω σχετική γνωµοδότηση: 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 
 
 

Του ΝΠ∆∆/ΟΤΑ  µε την επωνυµία <∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ> που εδρεύει στον Αγιο 

Στέφανο Αττικής (Λεωφ.Λίµνης Μαραθώνος 29) και εκπροσωπείται νόµιµα από τον 

∆ήµαρχο αυτού  

 

ΚΑΤΑ αγνώστου δράστη ή δραστών και παντός ενεχοµένου 

 
----000---- 

 

1. Έχει παραχωρηθεί χώρος ενός γραφείου στο ισόγειο χώρο του κτιρίου της 

∆ηµοτικής Ενότητας Άνοιξης επί της οδού Κανάρη 3 (πρώην ∆ηµαρχείο Άνοιξης) 

ιδιοκτησίας του ∆ήµου, για την στέγαση και λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών 

Α’βάθµιας και Β’βάθµιας Εκπαίδευσης και σ’ αυτό βρίσκονται  τα γραφεία, ο 

εξοπλισµός και το εν γένει υπηρεσιακό υλικό (φάκελοι, αρχεία κλπ) υποστήριξης και 

λειτουργίας των Σ.Ε.  

 

2. Ύστερα από την ανάδειξη νέας δηµοτικής αρχής στον ∆ήµο ∆ιονύσου που ανέλαβε 

καθήκοντα την 1.9.14, κατόπιν σχετικών αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

ορίσθηκαν τα νέα διοικητικά συµβούλια των Σχολικών Επιτροπών του ∆ήµου της 

Α/βάθµιας και της Β/βάθµιας, τα οποία µετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, 

ενόψει της έγκρισης των Οικονοµικών Απολογισµών του έτους 2014 της κάθε 

σχολικής επιτροπής, προέβησαν σε σχετικό έλεγχο των οικονοµικών στοιχείων του 

2014. 

Κατά την εξέταση των βιβλίων εσόδων-εξόδων,  αµφοτέρων των Σχολικών 

Επιτροπών, διαπιστώθηκε η ύπαρξη σοβαρών «αταξιών-παρατυπιών»  στη 

διαχείριση, που αποτυπώθηκε στις  εν συνεχεία µε αρ. πρωτ. 270/21.4.15   και  µε 
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αρ. πρωτ. 221/2.4.15 συνταχθείσες εισηγήσεις των προέδρων για  την Α/βάθµια & την 

Β/βάθµια αντίστοιχα [ΣΥΝ. 2, 3 ].  

Εξαιτίας αυτών των διαπιστώσεων δεν κατέστη δυνατή η σύνταξη απολογισµών, µε 

αποτέλεσµα µε τις εν συνεχεία υπ’ αρ. 55/7.4.15 επι του απολογισµού της Β’ βάθµιας 

και η µε αρ. 88/28.4.15 επι του απολογισµού της Α’βάθµιας αποφάσεις του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου [ΣΥΝ. 4, 5  ] να διαπιστωθεί η αδυναµία έγκρισης των 

απολογισµών και γι’ αυτό από τις διοικήσεις τους αποφασίσθηκε η παραποµπή των 

υποθέσεων προς το Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆) 

προς έλεγχο. 

 

3. Το Μεγάλο Σάββατο 11.4.15,  περί ώρα 1.00 πµ εκδηλώθηκε πυρκαγιά ακριβώς 

στον χώρο/αίθουσα των γραφείων των Σ.Ε. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη µε αρ. 

ΑΜΥ 25768/16 βεβαιωση [ΣΥΝ. 6 ] του τµήµατος Κρατικής ασφαλείας « …αγνωστος-

οι δράστης-ες αφού παραβίασαν παράθυρο γραφείου της τοπικής κοινότητας 

Ανοίξεως όπου στεγάζονται οι σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπ/σης του ∆ήµου ∆ιονύσου,…προκάλεσαν πυρκαγιά πιθανόν µε τη ρίψη εύφλεκτου 

αντικειµένου, η οποία κατασβέσθη από προστρέξαντα αστυνοµικό και δυνάµεις της 

Π.Υ. Αποτέλεσµα της πυρκαγιάς ήταν να καεί µερικώς η βιβλιοθήκη που φυλάσσονται 

αρχεία των ανωτέρω επιτροπών, τα οποία ήταν ως επι το πλείστον παραστατικά 

εσόδων-εξόδων, λογιστικά βιβλία και βιβλία πρωτοκόλλων και επιτροπών, καθώς 

επίσης να αλλοιωθούν ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, καλωδιώσεις και να ρυπανθούν 

εσωτερικά όλοι οι χώροι του γραφείου…»  

 

Του περιστατικού της πυρκαγιάς επελήφθη άµεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία που 

στο συνταχθέν δελτίο συµβάντων ως αιτία πυρκαγιάς αναφέρει «8.8α:αγνωστο-α 

ατοµο-α αφού παραβίασε-αν παράθυρο των εν λόγω γραφείων, έριψε-αν εντός του 

ακινήτου άγνωστο φλεγόµενο αντικείµενο, µε αποτέλεσµα την ανάφλεξη της χαρτικής 

ύλης και της βιβλιοθήκης» στην δε ανάλυση ζηµιών ότι «από τη πυρκαγιά 

καταστράφηκε η βιβλιοθήκη και η χαρτική ύλη, από την αναπτυχθείσα θερµότητα 

αλλοιώθηκαν υλικές συσκευές, καλωδιώσεις και έπιπλα και από τους καπνούς 

ρυπάνθηκε όλο το ακίνητο εσωτερικά µε το περιεχόµενό του» σηµειώνοντας ότι 

«µπορούσε να προκύψει κίνδυνος σε ξένα πράγµατα»  [ΣΥΝ. 7 ] , ενώ το πόρισµά 

της, όπως πληροφορηθήκαµε, ολοκληρώθηκε πρόσφατα κι έχει διαβιβασθεί και 

συµπεριληφθεί στον σχετικό φάκελο της ευρισκοµένης ήδη στην Εισαγγελία Αθηνών   
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µε στοιχ. ΑΒΜ: ΙΒ/2015/17186  [ΣΥΝ. 8 ] δικογραφίας που δηµιουργήθηκε  από το 

ανακριτικό τµήµα της κεντρικής ασφάλειας της ΓΑ∆Α.  

Περαιτέρω και από πλευράς ∆ήµου διενεργήθηκε σχετική Ε.∆.Ε για το θέµα της 

πυρκαγιάς, συνταχθέντος του από 29.1.16 πορίσµατος στο περιεχόµενο των 

διαπιστώσεων της οποίας παραπέµπουµε θεωρώντας το αναπόσπαστο τµήµα της 

παρούσας, σηµειώνοντας την υπο στοιχ. (13) καταληκτική διαπί-στωση όπου 

αναφέρεται ότι ‘η εκδηλωθείσα πυρκαγια είναι προϊόν ύποπτης ενέργειας, προφανής 

διάρρηξη και εµπρησµός’, το ίδιο δε παραπέµπουµε και στις καταχωρηθείσες 

καταθέσεις όλων των κληθέντων, για την περαιτέρω αξιολόγησή τους αλλά και την 

επανάληψή τους σε τυχόν επανεξέτασή τους που κριθεί σκόπιµη και αναγκαία από 

την Εισαγγελική έρευνα, τους οποίους σε κάθε περίπτωση προτείνουµε ως µάρτυρες 

µε την παρούσα. [ΣΥΝ. 9 ]. 

 

Επειδή όλα τα στοιχεία συνηγορούν πως η εκδηλωθείσα πυρκαγιά στα γραφεία των 

Σχολικών Επιτροπών, πρόκειται προδήλως για στοχευµένη εγκληµατική πράξη 

εµπρησµού από άγνωστο δράστη ή  δράστες.  

 

Επειδή ο ∆ήµος µας υπέστη  σηµαντική βλάβη και ζηµία στην ιδιοκτησία του από την 

ως άνω έκνοµη ενέργεια, ενώ µπορούσε µετά βεβαιότητας να τεθεί σε κίνδυνο 

ολόκληρο το κτίριο του πρώην ∆ηµαρχείου Ανοιξης όπου στεγάζονται διάφορες 

υπηρεσίες του ∆ήµου [τµήµα ΚΥΕ, γραφεία προσω-πικού τµηµάτων Παιδείας, 

γραφείο Αντχ/ου Παιδείας, γραφεία προσωπικού & Προέδρου της ∆ηµοτικής 

Ενότητας Ανοιξης  κ.α] επαπειλουµένης της καταστροφής του επί µεγίστη βλάβη και 

ζηµία µου. 

 

Επειδή, οι εις βάρος της ιδιοκτησίας µου και των στεγαζοµένων υπηρεσιών µας  

εγκληµατικές   πράξεις προβλέπονται  και τιµωρούνται  από τον Π.Κ [αρ. 264 ΠΚ 

εµπρησµός, αρ. 382 παρ. 2 στοιχ. γ διακεκριµένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδ/σιας 

κλπ] διωκόµενες µάλιστα  αυτεπάγγελτα και εποµένως δεν απαιτείται για την 

κατάθεση της έγκλησης παράβολο (βλ. σχετ. αρθρα ΠΚ & και τη σχετική 768/6-4-

2009, υπ’ αρ. 6 γνωµοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ), απαλλασσόµενος  

σε κάθε  περίπτωση ως ΝΠ∆∆  από την υποχρέωση εκδόσεώς του καθώς κατά τη 

διάταξη του αρ. 276 παρ. 1 του Ν. 3463/06 «οι ∆ήµοι, τα δηµοτικά και κοινοτικά 
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ιδρύµατα και τα λοιπά δηµοτικά και κοινοτικά ν.π.δ.δ…έχουν όλες τις ατέλειες και τα 

δικαστικά, διοικητικά και δικονοµικά προνόµια που παρέχονται στο ∆ηµόσιο»  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

� ΜΗΝΥΟΥΜΕ τον άγνωστο δράστη ή δράστες και κάθε ενεχόµενο στις  

προαναφερόµενες εγκληµατικές ενέργειες και για κάθε άλλη που θα καταδείξει η 

ανάκριση και  

� ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΩΞΗΣ εναντίον τους, τη σύλληψη και 

τιµωρία τους,  

� Επιπλέον ως <∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ> δηλώνουµε παράσταση πολιτικής αγωγής για 

χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης απο τις παράνοµες πράξεις για το ποσό 

των 1000,00€ µε επιφύλαξη κατά παντός ενεχοµένου και υπευθύνου που καταδείξει η 

ανάκριση,  

� Τον συσχετισµό της παρούσας µε την υπ’αρ. ΑΒΜ:  ΙΒ/2015/17186 ποινική 

δικογραφία  . 

 

Εξουσιοδοτούµε τον ∆ήµαρχο ∆ήµου ∆ιονύσου για την υπογραφή της παρούσης 

µηνυτήριας αναφοράς και την περαιτέρω υποβολή και κατάθεσή της στην αρµόδια 

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών  

∆ιορίζουµε δε πληρεξούσιό µας και αντίκλητο τον δικηγόρο του ∆ήµου ∆ιονύσου κ. 

ΙΩΑΝΝΗ ∆. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, δικηγόρο Αθηνών [ΑΜ∆ΣΑ 13802],  διεύθυνση (ως εκ της 

υπηρεσίας) Νοµική Υπηρεσία ∆ήµου ∆ιονύσου, ∆ηµαρχείο ∆ήµου, Άγιος Στέφανος 

Αττικής, Λεωφ. Μαραθώνος 29, τηλ. 2132030600 & 6940709000 >> 

 
  Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Νοµική Υπηρεσία. 
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