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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..12η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 20ης-7-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..224/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..112ης/20-7-2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..20η Ιουλίου 2015.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..14:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & 
Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..20879/16-7-2015.. πρόσκλησης για 
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Τροποποίηση όρου Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών ως προς το ύψος της 
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Επισκευή της Βλάβης 
Αντλητικού Πιεστικού Συγκροτήµατος στην Οδό Λυκαβηττού της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Αίτηµα της κας Σπανοπούλου Μαρίνας για αποζηµίωση από πτώση 
δένδρου στο αυτοκίνητό της». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών βάσει Ν.4321/15 
“Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας” (ΦΕΚ 32/21.03.15 τεύχος Α')». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη προµήθεια 
εξοπλισµού βρεφονηπιακού σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ. 102 και β) των 
τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
διαγωνισµού.». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών  ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια Υπηρεσιών Καθαριότητας – Περιβάλλοντος (Πλύσιµο Κάδων 
Αποκοµιδής- Κοπή Ψηλών ∆ένδρων – Αποκοµιδή Ογκωδών Απορριµµάτων)», 
εκδίκαση ενστάσεων και λήψη σχετικής απόφασης»». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών Νο 1 και Νο2 για την «Προµήθεια Γραφικής ύλης – 
µικροαντικειµένων Γραφείου - Φωτοτυπικού χαρτιού & εντύπων» και λήψη σχετικής 
απόφασης». 
� ΘΕΜΑ 7ο: «Επικαιροποίηση απόφασης ορισµού δικηγόρου (εξωτερικού 

συνεργάτη)». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε ΙΩΑΝΝΗ ΝΤΑΛΑΚΑ  του 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ,  ο οποίος υπέστει ζηµιά στη ζάντα και στο ελαστικό του αυτ/του του 
από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωµα  – Έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  του 
ΧΡΗΣΤΟΥ,  ο οποίος υπέστει ζηµιά στα  ελαστικά του αυτ/του του από πτώση σε 
λακκούβα στο οδόστρωµα  – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 10ο: «3η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015». 
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ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής, καθορισµός όρων διακήρυξης και 
έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2015 
για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Α. Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 145.000,00 € για το 
έτος 2015 για το έργο: «Τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. 
∆ιονύσου»   
Β. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου: «Τοπικές επεµβάσεις 
για την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου»». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 

 
 Αριθµός Απόφασης:  .. 224/2015.. 

 
� ΘΕΜΑ 7ο: «Επικαιροποίηση απόφασης ορισµού δικηγόρου (εξωτερικού 

συνεργάτη)». 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 

 
Σχετ:   1. Η µε αρ.πρωτ.εισερχ. στον ∆ήµο 13432/15 κλήση του 19ου Τριµελούς  
               ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών µε την συνηµµένη σ' αυτή 9   
               εναγόντων (Τσούνη Αγγελικής, Ολγας χας Χρ. ΚΟΞΙΑ κλπ) κατα του  
               ∆ήµου  
           2. Η µε αρ. 22/2010 Α∆Ε του πρώην ∆ήµου Ανοιξης 
             
 

1.  Με την υπο σχετ. (1) κλήση διαβιβάσθηκε στον ∆ήµο µας, η συνηµµένη  αγωγή 

των αναφερόµενων σ' αυτή εννέα (9) εναγόντων που αφορά σε διεκδίκηση απο τον 

∆ήµο σηµαντικού ύψους χρηµατικής ικανοποίησης (συνολικού ποσού 2.550.000€) 

λόγω ψυχικής οδύνης εξαιτίας του θανάσιµου τραυµατισµού στις 28.7.2006, του 

συγγενούς τους Γεωργίου Κόξια στο Κοινοτικό/∆ηµοτικό Γυµναστήριο (γήπεδο 

ποδοσφαίρου) Ανοιξης. Η συζήτηση της εν θέµατι αγωγής έχει ορισθεί για την 

δικάσιµο της 10-12-2015 ενώπιον του 19ου Τριµελούς Τµήµατος του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών. 
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2. Με την υπο σχετ. (2) απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του πρώην ∆ήµου 

Ανοιξης, για τη νοµική εκπροσώπηση του ∆ήµου προς αντιµετώπιση αυτής της 

δικαστικής υπόθεσης, ορίσθηκε ο δικηγόρος Αθηνών Εµµανουήλ Φραντζεσκάκης 

προκειµένου να επιµεληθεί τόσο το αστικό µέρος της προς απόκρουση της αγωγής 

αποζηµίωσης όσο και το ποινικό της µέρος 

 

3. Η νοµική υπηρεσία του ∆ήµου , δια του µοναδικού δικηγόρου που την υποστηρίζει, 

είναι γνωστό οτι επιµελείται της παρακολούθησης, επόπτευσης και χειρισµού ενός 

απίστευτου αριθµού δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων του ∆ήµου µας και 

των επτά  δηµοτικών ενοτήτων του, σε συνδυασµό µε τα επίσης καθηµερινά 

πολυπληθή θέµατα διοικητικής φύσεως χρήζοντα νοµικής διευθέτησης που άπτονται 

και απασχολούν την εσωτερική λειτουργία του ∆ήµου [γνωµοδοτήσεις, ενηµερωτικά 

σηµειώµατα κλπ], αλλά και της πρόσθετης ενασχόλησής µας µε πλήθος υποθέσεων 

αρµοδιότητας της καταργηθείσας ΝΑΑ που περιήλθαν στους ∆ήµους , καθώς επίσης 

και σηµαντικού αριθµού υποθέσεων ποινικού χαρακτήρα υπαλλήλων και αιρετών επί 

των οποίων, µε τις τελευταίας διατάξεις, παρέχουµε τη νοµική µας συνδροµή.  

Ως εκ των ανωτέρω, είναι γνωστή η τεραστία δυσκολία  ανταπόκρισης εφ' όλων όλων 

αυτών των θεµάτων που απαιτεί την υπερανάλωσή µας προσπερνώντας και το 

(υπερ)ανθρωπίνως δυνατό, ενω η ανάγκη διαχείρισης αυτού του τεραστίου όγκου 

νοµικών θεµάτων, απαιτεί την πρόσθετη βοήθεια, αρωγή και άλλου νοµικού 

παραστάτη, γεγονός για το οποίο µε πολλαπλά έγγραφά µας και επανειληµµένα 

έχουµε ενηµερώσει αιτούµενοι βοήθεια.  

Ετσι, λόγω του τεραστίου όγκου των τρεχουσών και ιδιαίτερα  σηµαντικών υποθέ-

σεων που επιµελούµεθα και της σε αφάνταστο βαθµό πολυσχιδούς ιδιαιτερότητας της 

προκείµενης υπόθεσης µε τον  τεράστιο όγκο των δεδοµένων της που καλύπτει 

ενέργειες ετών, καθίσταται και είναι  αδύνατη η ενηµέρωσή µας για την ασφαλή και 

ευπρόσωπη  υποστήριξή της 

Συνεπώς, λόγω του ειδικού θέµατος της εν λόγω υπόθεσης και της ιδιαίτερης 

σπουδαιότητάς της  συντρέχει νόµιµη περίπτωση περίπτωση, επικαιροποίησης της  

υπο σχετ. (2) Α∆Ε για τον ορισµό του δικηγόρου Εµµανουήλ Φραντζεσκάκη (που και  

στο παρελθόν έχει χειρισθεί ευδοκίµως ποικίλες υποθέσεις του πρώην ∆ήµου 

Ανοιξης) προκειµένου να επιµεληθεί του νοµικού χειρισµού της απόκρουσης της εν 

θέµατι αγωγής και είναι γνώστης της υπόθεσης έχοντας χειρισθεί µέχρι σήµερα το 
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ποινικό της µέρος αναφορικά µε την αποδοθείσα κατηγορία στον πρώην ∆ήµαρχο 

Ανοιξης για τον θανάσιµο τραυµατισµό . 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
              αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Η µε αρ.πρωτ.εισερχ. στον ∆ήµο 13432/15 κλήση του 19ου Τριµελούς 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών µε την συνηµµένη σ' αυτή 9  εναγόντων 
(Τσούνη Αγγελικής, Ολγας χας Χρ. ΚΟΞΙΑ κλπ) κατα του ∆ήµου.  
� Η µε αρ. 22/2010 Α∆Ε του πρώην ∆ήµου Ανοιξης. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Λόγω του ειδικού θέµατος της εν λόγω υπόθεσης και της ιδιαίτερης 

σπουδαιότητάς της συντρέχει νόµιµη περίπτωση, επικαιροποίησης της αριθ. 

22/2010 Α.∆.Ε. πρώην ∆ήµου Άνοιξης για τον ορισµό του δικηγόρου Εµµανουήλ 

Φραντζεσκάκη (που και στο παρελθόν έχει χειρισθεί ευδοκίµως ποικίλες υποθέσεις 

του πρώην ∆ήµου Άνοιξης) προκειµένου να επιµεληθεί του νοµικού χειρισµού της 

απόκρουσης της εν θέµατι αγωγής αφού είναι γνώστης της υπόθεσης έχοντας 

χειρισθεί µέχρι σήµερα το ποινικό της µέρος αναφορικά µε την αποδοθείσα κατηγορία 

στον πρώην ∆ήµαρχο Άνοιξης για τον θανάσιµο τραυµατισµό . 

 

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

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

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

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

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Νοµική Υπηρεσία. 
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