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                                                                      ΠΡΟΣ την Οικονοµική Επιτροπή 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για κατάθεση µηνυτήριας αναφοράς και αγωγής, λόγω 
συκοφαντικής δυσφήµισης του ∆ήµου. 

 
ΣΧΕΤ.:1) Τα από 28-8-2017 και 30-8-2017 δημοσιεύματα της Διαδικτυακής εφημερίδας 

«Οδός Διονύσου» με τίτλο αντίστοιχα: «Η Δημοτική Αρχή και τα αυγά του 

φιδιού» και «Για όποιον ακόμη αμφιβάλλει για τις αθλιότητες…» 

          2) Το με αρ.πρωτ.25422/30-8-2017 έγγραφο του κ.Σπ.Γιαννουλάτου και η 

ταυτάριθμη απάντηση. 

          3) Το με αρ.πρωτ.26203/1-9-2017 έγγραφό μας 

          4) Το με αρ.πρωτ. 27602/8-9-2017 έγγραφο της κας Μ.Χαζάπη 

          5) Η με αρ.πρωτ. 37678/16-11-2017 Γνωμοδότηση του δικηγόρου του Δήμου 

    

Με τα άνω δύο σχετικά (σχετ.1) δημοσιεύματα της διαδικτυακής εφημερίδας «Οδός 

Διονύσου», της οποίας ιδιοκτήτρια, αρχισυντάκτης και αρθρογράφος είναι η κα Μαρία 

Χαζάπη,  συκοφαντείται σαφώς ο Δήμος Διονύσου και ο Δήμαρχος αυτού. 

Λαμβάνοντας υπόψη και τα σχετ.2,3,4,5 καθώς και την γνωμοδότηση του δικηγόρου του 

Δήμου (σχετ.5), θεωρούμε ότι πρέπει να κατατεθούν κατά της κας Μαρίας Χαζάπη, 

ιδιοκτήτριας, αρχισυντάκτριας και αρθρογράφου της ηλεκτρονικής εφημερίδας «Οδός 

Διονύσου»  

Α) Μηνυτήρια αναφορά με την οποία να ζητάμε :  

1. Την παραδειγματική κατά νόμον τιμωρία της. 

2. Να δηλώσουμε ότι παριστάμεθα ως πολιτικώς ενάγοντες σε βάρος τής εγκαλουμένης 

για χρηματική ικανοποίηση του Δήμου Διονύσου λόγω προσβολής του κύρους και της 

αξιοπιστίας του και της ηθικής βλάβης την οποία υπέστην ο Δήμος, από τα πιο πάνω 

αδικήματα για ποσό 44 ΕΥΡΩ με  επιφύλαξη έκαστος. 

3. Να δημοσιευτεί η καταδικαστική απόφαση στην διαδικτυακή και έντυπη εφημερίδα 

ιδιοκτησίας της εγκαλουμένης ΟΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  και σε δύο ακόμη καθημερινές 

εφημερίδες της Αθήνας, μία πρωινή και μία απογευματινή, με δαπάνη της εγκαλουμένης. 



Β) Αγωγή με την οποία να ζητάμε:  

1. Να αναγνωρισθεί ότι η αντίδικος μάς οφείλει για τις αιτίες που θα αναφέρονται το ποσό 

των τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι (399.956) ΕΥΡΩ, το 

οποίο θα διατεθεί για την κάλυψη κοινωφελών σκοπών και αναγκών του Δήμου Διονύσου. 

2. Να υποχρεωθεί η αντίδικος να μας καταβάλλει το ποσό αυτό νόμιμα έντοκα από τη 

νόμιμη προς αυτόν επίδοση της εν λόγω Αγωγής.  

3. Να απειληθεί κατά της αντιδίκου ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης που 

θα εκδοθεί προσωπική κράτηση διάρκειας έξι (6) μηνών.  

4. Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί ως προς τις 

καταψηφιστικές αυτής διατάξεις και  

5. Να καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική δαπάνη. 

 

Επίσης να εξουσιοδοτηθεί ο δικηγόρος του Δήμου Διονύσου όπως καταθέσει εντός της 

προβλεπόμενης προθεσμίας την εν λόγω μηνυτήρια αναφορά και Αγωγή. 

 

                                                                                          Ο Δήμαρχος 

 

                                                                                      Διονύσιος Ζαμάνης 


