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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..7η/2019..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 5ης-3-2019 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..66/2019.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..7ης/5-3-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..5η Μαρτίου 2019.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. 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. 10892/1-3-
2019.. 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 στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆:« Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής 
για την Έκδοση - Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα 
Οδήγησης, Κάρτα Ηλεκτρονικού Ταχογράφου)». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆:«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ για την «Έκδοση 
πέντε (5) αδειών µικρής κλίµακας για την τοποθέτηση πρόχειρων κατασκευών 
σε κοινόχρηστους χώρους στην ∆.Ε Αγ. Στεφάνου στα Ο.Τ 14, 15, ιδιοκτησίας 
∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση -καθορισµός δικηγορικής αµοιβής εξωτερικού 
συνεργάτη».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Aποδοχή δωρεάς από την Αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία 
πολιτιστικού και κοινωφελούς έργου ΑΙΓΕΑΣ».  
� ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισµός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ∆ήµου σε 

ποινική δίκη».  
ΘΕΜΑ 4ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΑΓΩΓΗΣ & 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ∆ΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΕ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού Επαναληπτικού  ∆ιαγωνισµού 
και λήψη σχετικής απόφασης για την ανάθεση «Υπηρεσιών Ιατρού 
Εργασίας»».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Mίσθωση ακινήτου για τοποθέτηση και λειτουργία µηχανήµατος 
θρυµµατισµού και λήψη σχετικής απόφασης».  
ΘΕΜΑ 7ο: «1)Έγκριση πρακτικού  Νο3 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ», (CPV): 15511100-4 - Α∆ΑΜ: 18REQ003730648 και 2) 
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Κατακύρωση  του διαγωνισµού στην εταιρεία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ».  
ΘΕΜΑ 8ο: «∆ιαβίβαση εισήγησης/γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου για λήψη σχετικής  απόφασης από την  Οικονοµική Επιτροπή». 
ΑΠΕΣΥΡΘΗ 
ΘΕΜΑ 9ο: «Αίτηµα της κας. Γκίκα Αθανασίας περί καταβολής αποζηµίωσης 
για ζηµιά του Ι.Χ αυτοκινήτου της από πτώση δέντρου».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για 
την Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την “Αττική Οδό”».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για 
την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/07/2018 – 
31/12/2018».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
της 22ης Ιανουαρίου  2019 για την ανάθεση της µελέτης: «Επίγειες 
τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών», προϋπολογισµού 25189,93 € (µε ΦΠΑ)».  
 
  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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κριεµάδης Στέφανος   
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    
5. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Στάικος Θεόδωρος 
 

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

Αριθµός Απόφασης:  ..66/2019.. 
 
� ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισµός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ∆ήµου σε 

ποινική δίκη».  
 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 
ΣΧΕΤ.  1. Η µε α.π. 3642 & 3645/14.1.19 κλήση της Εισαγγελίας Εφετών 
Αθηνών  
          2. Η ΙΒ2016/15407- ΕΓ24/17/100 µηνυτήρια αναφορά του ∆ήµου  
          3. Οι µε αρ. 115/16 & 344/17 ΑΟΕ 
          4. Η µε αρ. ∆2015/1870 µηνυτήρια αναφορά ∆ηµάρχου 
          5. Το µε αρ.πρωτ. 6246/31.1.19 έγγραφο της Ν.Υ 
          6. Η µε αρ.πρωτ.εισερχ.στο ∆ήµο 9283/20.2.2019 προσφορά 
                      
 
Α ]  Κατόπιν της µε αρ. 115/9.5.16 ΑΟΕ κατατέθηκε από τον ∆ήµο η  υπο (2) 
σχετικό µηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου σχετικά µε τις  
διαπιστώσεις πληµµελούς διαχείρισης στις Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου, 
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µετά δε τις διαπιστώσεις της συνταχθείσας από αρµοδία ελεγκτική εταιρεία 
ορκωτών ελεγκτών έκθεσης  διαχειριστικού ελέγχου για την Α/βάθµια Σχολική 
Επιτροπή , µε την  344/17 ΑΟΕ αποφασίσθηκε η δήλωση  παράστασης 
πολιτικής αγωγής του ∆ήµου στην εν λόγω υπόθεση .  
Για το ίδιο θέµα είχε προηγηθεί και η κατάθεση της υπο (4) σχετικό 
µηνυτήριας αναφοράς ∆ηµάρχου,  ενώ και από τις δύο Σχολικές Επιτροπές 
κατατέθηκε κοινή µηνυτήρια αναφορά για την ποινική διερεύνηση των 
ζητηµάτων πληµµελούς διαχείρισης  
Με την υπο (1) σχετικό κλήση καλείται ο ∆ήµαρχος ως νόµιµος εκπρόσωπος 
του ∆ήµου ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Πληµ/των Αθηνών στην 
οριζόµενη  δικάσιµο,  για να εξετασθεί ως µάρτυρας στην ποινική υπόθεση 
κατά της Προέδρου της ΣΕ1 Λ.Μ που παραπέµπεται να δικασθεί για τις 
πράξεις του  κατηγορητηρίου  που συντάχθηκε  κατόπιν των παραπάνω 
µηνύσεων. 
Ως εκ τούτου συντρέχει νόµιµος και σοβαρός λόγος παράστασης του ∆ήµου 
ως πολιτικής αγωγής στην παραπάνω ποινική δίκη.  
 
Β ] Με βάση τα ανωτέρω  και έχοντας υπόψη  
-τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
-τις διατάξεις του Ν. 4312/2014 
-τα ανω σχετικά έγγραφα και το υπο (5) σχετικό έγγραφο της Ν.Υ   
-το σύνθετο,  νοµικά ιδιόµορφο, σηµαντικό και επείγον της υπόθεσης  
-το γεγονός ότι στον ∆ήµο µας υπηρετεί ένας(1) µόνο δικηγόρος  ο οποίος 
επιµελείται τις νοµικές υποθέσεις επτά(7) ΟΤΑ που αποτελούν τον 
Καλλικρατικό  ∆ήµο ∆ιονύσου και  λόγω του τεραστίου  φόρτου της 
ενασχόλησής του µε τις τρέχουσες και  ιδιαίτερα  σηµαντικές  υποθέσεις,   
είναι  αδύνατη  η ενασχόλησή του  µε την προκείµενη  εξαιτίας των ποικίλων,  
σύνθετων και των σηµαντικών ιδιαιτεροτήτων και νοµικών ζητηµάτων της 
 

Κατά συνέπεια λόγω του ειδικού και ευαίσθητου θέµατος της εν λόγω ποινικής 
υπόθεσης και της ιδιαίτερης σπουδαιότητάς της, προτείνεται ο ορισµός του 
δικηγόρου Αθηνών κου Γεωργίου Γαλετάκη µε ΑΜ∆Σ 22949 που διαθέτει την 
σχετική εξειδίκευση και εµπειρία επι ποινικών υποθέσεων για την 
εκπροσώπηση του ∆ήµου ∆ιονύσου ως πολιτικώς ενάγοντος στην ποινική 
δίκη ενώπιον του Α’ Τριµελούς Εφετείου Πληµµεληµάτων  Αθηνών κατά της 
αναφερόµενης στην υπο (1) σχετικό κλήση κατηγορουµένης Λ.Μ στην 
οριζόµενη σ’αυτή δικάσιµο ως και σε κάθε άλλη που µετ’ αναβολήν τυχόν 
(προς  επανάληψη της αρχικής  δηλώσεως παραστάσεως του ∆ήµου ως 
πολιτικής αγωγής για χρηµατική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που 
υπέστη από τα αναφερόµενα στο κατηγορητήριο αδικήµατα για το ποσό των 
<100>€ µε επιφύλαξη) και η έγκριση της  αναφεροµένης στην επιστολή 
αµοιβής (6 σχετ.)/δικαστικών εξόδων η οποία,  λόγω του ειδικού αντ/νου και 
της πολυπλοκότητας της υπόθεσης , του όγκου της δικογραφίας και του 
απαιτούµενου σηµαντικού χρόνου ενασχόλησης , φέρεται ως δίκαιη και 
εύλογη  ανταποκρινόµενη στις προβλέψεις του Κώδικα ∆ικηγόρων.  

 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
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� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010. 
� τις διατάξεις του Ν. 4312/2014. 
� Την µε α.π. 3642 & 3645/14.1.19 κλήση της Εισαγγελίας Εφετών 

Αθηνών  
� Τη ΙΒ2016/15407- ΕΓ24/17/100 µηνυτήρια αναφορά του ∆ήµου  
� Τις µε αρ. 115/16 & 344/17 ΑΟΕ 
� Τη µε αρ. ∆2015/1870 µηνυτήρια αναφορά ∆ηµάρχου 
� Το µε αρ.πρωτ. 6246/31.1.19 έγγραφο της Ν.Υ 
� Τη µε αρ.πρωτ.εισερχ.στο ∆ήµο 9283/20.2.2019 προσφορά 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Ορίζει τον δικηγόρο Αθηνών κο Γεώργιο Γαλετάκη µε ΑΜ∆Σ 22949 που 

διαθέτει την σχετική εξειδίκευση και εµπειρία επι ποινικών υποθέσεων για την 
εκπροσώπηση του ∆ήµου ∆ιονύσου ως πολιτικώς ενάγοντος στην ποινική 
δίκη ενώπιον του Α’ Τριµελούς Εφετείου Πληµµεληµάτων  Αθηνών κατά της 
αναφερόµενης στην υπό (1) σχετικό κλήση κατηγορουµένης Λ.Μ στην 
οριζόµενη σ’ αυτή δικάσιµο ως και σε κάθε άλλη που µετ’ αναβολήν τυχόν 
(προς  επανάληψη της αρχικής  δηλώσεως παραστάσεως του ∆ήµου ως 
πολιτικής αγωγής για χρηµατική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που 
υπέστη από τα αναφερόµενα στο κατηγορητήριο αδικήµατα για το ποσό των 
<100>€ µε επιφύλαξη) και η έγκριση της  αναφεροµένης στην επιστολή 
αµοιβής (6 σχετ.)/δικαστικών εξόδων η οποία,  λόγω του ειδικού αντ/νου και 
της πολυπλοκότητας της υπόθεσης , του όγκου της δικογραφίας και του 
απαιτούµενου σηµαντικού χρόνου ενασχόλησης , φέρεται ως δίκαιη και 
εύλογη  ανταποκρινόµενη στις προβλέψεις του Κώδικα ∆ικηγόρων.. 

 

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

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Στάικος Θεόδωρος. 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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