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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..24η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 3ης-10-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..340/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..3ης/10/2014.. της ..24ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..3η Οκτωβρίου 2014.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..10:00.. 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.  ..31269/29-9-14.. πρόσκλησης 
για συνεδρίαση την 3-10-2014, 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 1ο: «Εκλογή αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Επείγουσα Απευθείας Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης Λόγω Βλάβης Καταθλιπτικού 
Αγωγού ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών και 
απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών και µεταφορών(Π∆28/1980) για το 
υπόλοιπο του έτους 2014».   
ΘΕΜΑ 3ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από τον Κ.Α. 70.6275.0001 των εξόδων ο.ε. 2014 
µε την ονοµασία «Καθαρισµός ∆ασών, Οικοπέδων και Κοινοχρήστων Χώρων για 
Πυροπροστασία»».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Τροποποίηση σύµβασης για τη «Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας Xerox».  
ΘΕΜΑ 5ο : «Λήψη απόφασης για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών βάσει Ν. 
4257/14(ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α)».  
ΘΕΜΑ 6ο  «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 7ο «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την  καταβολή δαπάνης 
(οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (τοποθέτηση φωτιστικών, 
µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε 
κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου -  έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης».  
ΘΕΜΑ 8ο «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης 
στον κ. ΚΟΛΜΑΝΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ  ο οποίος υπέστη ζηµιά στο αυτ/το του από πτώση 
κλαδιού δένδρου».  
ΘΕΜΑ 9ο «Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2014 της ∆.Κ. ∆ροσιάς  και την 
απαλλαγή του υπολόγου κ Ιωαννίδη Χαράλαµπου».  
ΘΕΜΑ 10ο «Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Γκιτάκου Μάρθας, κατοίκου Αγ.  Στεφάνου,  
για καταβολή αποζηµίωσης για ζηµιά που υπέστη στο αυτ/το της».  
ΘΕΜΑ 11ο «ΣΤ Αναµόρφωση προϋπολογισµού ο.ε 2014».  
ΘΕΜΑ 12ο «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 480€ για συµµετοχή 
υπαλλήλων του τµήµατος µισθοδοσίας του ∆ήµου σε Ηµερίδα σχετική µε Αποδοχές – 
Κρατήσεις & Ασφάλιση Αιρετών Οργάνων ΟΤΑ».  
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ΘΕΜΑ 13ο «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  προϋπολογισµό   του  
∆ήµου  ο.ε.  2014, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής 
Μέριµνας σε εφηµερίδες». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ο.ε. 2014  για την Επισκευή Σωλήνας Εξαγωγής Πόσιµου Νερού στη 
Γεώτρηση της Περιοχής Ιππικού Οµίλου στη ∆ηµοτική Ενότητα Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Αντλητικού Συγκροτήµατος Τύπου  
Booster στο Αντλιοστάσιο της ∆ηµοτικής Ενότητας Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2014για την “Έκδοση Πιστοποιητικών Καλαθοφόρων” του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας Χωµατουργικών  
Εργασιών για την Αντιµετώπιση των Συνεπειών της Έντονης Βροχόπτωσης της Τρίτης 
16 Σεπτεµβρίου 2014 στο ∆ήµο ∆ιονύσου και Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση 
Συντήρησης Χωµατουργικών Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
� ΘΕΜΑ 18ο: «Λήψη απόφασης για µεταρρύθµιση προηγούµενης απόφασης 

ορισµού δικηγόρου για την υπόθεση του οικοπέδου στο Ο.Τ. 103 στην οδό 
Κύπρου στη ∆ροσιά». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω     (8) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..340/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ 18ο: «Λήψη απόφασης για µεταρρύθµιση προηγούµενης απόφασης 

ορισµού δικηγόρου για την υπόθεση του οικοπέδου στο Ο.Τ. 103 στην οδό 
Κύπρου στη ∆ροσιά». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος 

 
Σχετ.   Η µε αρ. 258/11.7.14 Απόφαση της Οικ/κής Επιτροπής του ∆ήµου 
 
Με την υπό άνω σχετικό απόφαση της Οικ/κής Επιτροπής  από την προηγούµενη  
∆ιοίκηση ανατέθηκε στους εξωτερικούς δικηγόρους κ.κ. ΦΟΥΣΣΑ ΑΝΤΩΝΙΟ και 
∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΥΣΙΟΥΡΗ,  να επιµεληθούν,  εκπροσωπώντας τον ∆ήµο, του χειρισµού  
της ποινικής προέκτασης της υπόθεσης του οικοπέδου στο Ο.Τ 103 στη ∆ροσιά καθώς  
και της αστικής στην διεκδίκηση  αποζηµίωσης µε την υποστήριξη της ασκηθείσας 
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αγωγής του ∆ήµου, αλλά και προέκταση/συµπλήρωση αυτής δια ασκήσεως νέας ή 
ξεχωριστής αγωγής κατά παντός ενεχοµένου. 
 
Από πλευράς µας,  στη συνεδρίαση της Οικ/κής Επιτροπής όπου λήφθηκε η µε αρ. 
103/14 απόφαση για τη λήψη δικαστικών µέτρων και ενεργειών για την προστασία και 
ικανοποίηση του ∆ήµου σ’ αυτή την υπόθεση,  από τη θέση της αντιπολίτευσης είχαµε 
τοποθετηθεί  ξεκάθαρα ότι ο ∆ήµος πρέπει να επιδιώξει την αποζηµίωσή του και τη 
τιµωρία αυτών που τον εξαπάτησαν. Το ίδιο επαναλάβαµε, όταν προεκλογικά είχε 
επιχειρηθεί για λόγους σκοπιµότητας η ποικιλότροπη εκµετάλλευση της υπόθεσης.  
 
Αν και η λήψη της υπό άνω σχετικό απόφασης, κατά το µετά το αποτέλεσµα των 
εκλογών διάστηµα, προκαλεί, αν µη τι άλλο εύλογα ερωτηµατικά,  ανεξάρτητα µε τους 
λόγους που οδήγησαν σ’ αυτή,  δεν έχουµε οποιαδήποτε αντίρρηση  στις  όποιες 
νοµικές ενέργειες έγιναν επι τη βάση αυτής της απόφασης  µε σκοπό τη προστασία του 
∆ήµου και για το ∆ηµοτικό συµφέρον. Οµως, µολονότι, δεν υπάρχει η ελαχίστη 
επιφύλαξη σχετικά µε την επιλεγείσα νοµική εκπροσώπηση, από πλευράς µας –ως νέα 
∆ιοίκηση- εκτιµούµε ότι δεν συντρέχει λόγος της εξωτερικής νοµικής εκπροσώπησης 
στην εν λόγω υπόθεση, δεδοµένου ότι φρονούµε πως το όλο θέµα µπορεί να 
αντιµετωπισθεί και να επιµεληθεί από τη  νοµική υπηρεσία του ∆ήµου και σε τυχόν 
αδυναµία υπάρχει δυνατότητα συνδροµής και υποστήριξής της. Ετσι επιτυγχάνεται 
άλλωστε, η άµεση, συνεχής  και απευθείας παρακολούθηση της υπόθεσης και επίσης  η 
το ίδιο άµεση ανταπόκριση στις απαιτούµενες στη πορεία ενέργειες, ενώ εξασφαλίζεται 
η διαρκής ενηµέρωση και γνώση  της ∆ιοίκησης για την καθοιονδήποτε τρόπο 
συνδροµή της  .  
 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουµε να µεταρρυθµισθεί και ανακληθεί η υπο ανω σχετικό 
µε αρ. 258/14 απόφαση της Οικ/κής Επιτροπής κατά το µέρος της συνέχισης του 
χειρισµού της εν λόγω υπόθεσης τόσο στο αστικό όσο και στο ποινικό της µέρος από 
τους ορισθέντες δικηγόρους, µε τη περιέλευση της επιµέλειας στον δικηγόρο του ∆ήµου 
και απόσπασµα της απόφασης να κοινοποιηθεί στους ορισθέντες προς γνώση της 
ανάκλησης της εντολής για τον περαιτέρω χειρισµό.  
 
 
Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης διαφώνησε µε την ανάκληση της εντολής προς τους δικηγόρους 
κ.κ. Φούσσα και Κουσιούρη και τη συνέχιση της συνεργασίας µαζί τους προκειµένου να 
διασφαλιστούν τα συµφέροντα του ∆ήµου. 
 
  
Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Μπιτάκος και είπε: 

«“Είναι γεγονός ότι η βιασύνη της νέας δηµοτικής αρχής να αντικαταστήσει το 

δικηγόρο που έχει αναλάβει, µε παλαιότερη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

(258/11.7.14), την υπόθεση του Ο.Τ. 103 στην οδό Κύπρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

∆ροσιάς, δηµιουργεί σειρά εύλογων ερωτηµάτων.  

 

Ορισµένα από αυτά: 

• πόσες και ποιες υποθέσεις του ∆ήµου ∆ιονύσου έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς 

δικηγόρους µέχρι σήµερα; κι αν όντως υπάρχουν υποθέσεις του ∆ήµου που έχουν 

ανατεθεί σε εξωτερικό δικηγόρο, µε ποια κριτήρια ανατίθενται; 
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• ποιοι οι λόγοι επιλογής της συγκεκριµένης υπόθεσης για ανάθεση στη Νοµική 

Υπηρεσία του ∆ήµου µας, ανακαλώντας µάλιστα προηγούµενη απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής, όταν η υπόθεση αυτή έχει ήδη πάρει τη νοµική οδό µε 

κατάθεση αγωγών και µηνύσεων από εξειδικευµένους στο αντικείµενο δικηγόρους; 

• δύναται ο δικηγόρος του ∆ήµου µας να αναλάβει τη συγκεκριµένη υπόθεση ή µήπως 

κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, λόγω φόρτου εργασίας και εξειδικευµένου αντικειµένου της 

υπόθεσης; 

• για ποιο λόγο για το συγκεκριµένο θέµα δεν υπάρχει εισήγηση από τη Νοµική 

Υπηρεσία του ∆ήµου µας, αλλά εισήγηση υπογεγραµµένη από τον ∆ήµαρχο; 

• ποιος µπορεί να εγγυηθεί ότι µία τέτοια απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής δεν θα 

δηµιουργήσει καθυστέρηση σε µία τόσο ζηµιογόνα για τον ∆ήµο υπόθεση; 

 

Για την συγκεκριµένη υπόθεση έχει ήδη ασκηθεί αγωγή και µήνυση κατά παντός 

εµπλεκοµένου και η νοµική διαδικασία που έχει ξεκινήσει, µε στόχο την απονοµή 

δικαιοσύνης και την αποκατάσταση της αλήθειας, δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να 

παρακωλυθεί ή να διακοπεί ακούσια ή εκούσια. Άλλωστε για την εκάστοτε νέα δηµοτική 

αρχή υπάρχει συνέχεια των λειτουργιών και διαδικασιών στη διοίκηση του ∆ήµου, 

εποµένως, οι όποιες προηγούµενες θέσεις και απόψεις σας, δεν µπορούν να θέτουν σε 

αµφισβήτηση σηµαντικά ζητήµατα και υποθέσεις που αφορούν τον ∆ήµο ∆ιονύσου. 

 

Όσον αφορά το οικονοµικό όφελος για τον ∆ήµο από τη λήψη της συγκεκριµένης 

απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή, είναι ολοφάνερο πως δεν υφίσταται, καθώς 

οι εξωτερικοί δικηγόροι (κ.κ. Φούσσας Αντώνιος και Κουσιούρης ∆ηµήτριος) που 

χειρίζονται την υπόθεση µέχρι και σήµερα, έχουν εργαστεί και απασχοληθεί αρκετές 

ώρες και θα διεκδικήσουν τη νόµιµη αµοιβή τους.  

 

Επιπροσθέτως, η πιθανή εµπλοκή στην εν λόγω υπόθεση προσώπων τα οποία 

έχουν εκλεγεί και συµµετέχουν στη νέα δηµοτική αρχή, θέτει διάφορα ζητήµατα, µεταξύ 

Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και ∆ιοίκησης του ∆ήµου, καθώς υφίσταται υπαλληλική 

σχέση υφισταµένου-προϊσταµένου. Και µόνο το γεγονός αυτό, καθιστά υποχρεωτική την 

ανάθεση της υπόθεσης σε εξωτερικό δικηγόρο (όπως πραγµατοποιήθηκε µε την υπ’ 

αριθµ. 258/11.07.2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής), µε γνώµονα την 

αντικειµενικότητα και τη διαφάνεια.  

 

Συνοψίζοντας και για τους λόγους ότι: 
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• η υπόθεση του Ο.Τ. 103 στην οδό Κύπρου της ∆ροσιάς πρέπει να συνεχίσει τη νοµική 

της πορεία απρόσκοπτα και αντικειµενικά 

• υφίσταται πιθανή εµπλοκή στην εν λόγω υπόθεση αιρετών της νέας δηµοτικής αρχής 

και κατά συνέπεια δηµιουργούνται ζητήµατα µεταξύ δικηγόρου του ∆ήµου και ∆ιοίκησης 

• η υπόθεση έχει ποινική και αστική προέκταση και είναι ιδιαίτερα ζηµιογόνα (οικονοµικά 

και ηθικά) για τον ∆ήµο ∆ιονύσου 

• η σηµαντική ποινική προέκταση της υπόθεσης απαιτεί χειρισµό από δικηγόρο έµπειρο 

και µε ειδικές γνώσεις (ποινικολόγο)  

• υφίσταται ήδη µεγάλος αριθµός υποθέσεων που χειρίζεται η Νοµική Υπηρεσία του 

∆ήµου, η οποία στελεχώνεται από έναν και µόνο δικηγόρο 

ζητάµε την απόσυρση του συγκεκριµένου θέµατος από την Οικονοµική Επιτροπή. Σε 

διαφορετική περίπτωση καταψηφίζουµε την εισήγηση και ζητάµε σε επόµενη 

συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος, ώστε 

να ενηµερωθούν όλοι οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι.”» 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τη µε αρ. 258/11.7.14 Απόφαση της Οικ/κής Επιτροπής του ∆ήµου. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 3 ΚΑΤΑ 

 
Μειοψηούντων των ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλη, Κοντάκη και Μπιτάκου για τους λόγους 

που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφονται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 
Μεταρρυθµίζει και  ανακαλεί την υπ’ αριθ. 258/2014 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής κατά το µέρος της συνέχισης του χειρισµού της εν λόγω υπόθεσης τόσο στο 
αστικό όσο και στο ποινικό της µέρος από τους ορισθέντες δικηγόρους, µε τη 
περιέλευση της επιµέλειας στον δικηγόρο του ∆ήµου και απόσπασµα της απόφασης να 
κοινοποιηθεί στους ορισθέντες προς γνώση της ανάκλησης της εντολής για τον 
περαιτέρω χειρισµό.  
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
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Σελίδα 6 από 6 
 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
5. Μπιτάκος Παναγιώτης 
6. Κοντάκης Κυριάκος 
7. Καλαφατέλης Ιωάννης 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος  
∆ήµαρχος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Νοµική Υπηρεσία. 
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