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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: ..67/2019.. 

 
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:  ..67/2019.. 
 
� ΘΕΜΑ 4ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΑΓΩΓΗΣ & 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ∆ΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΕ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ».  

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 
Σχετ.     Η µε αρ.πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο 44048/18  αγωγή των εις αυτή 
αναφεροµένων υπαλλήλων της <ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ>  
 
1. Κατά της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΟΠΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ ‘ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε’, ασκήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Καλλιθέας  η υπο ανω σχετικό µε ΓΑΚ 10120-ΕΑΚ59/18 αγωγή (που αφορά 
σε αξιώσεις οφειλοµένων αποδοχών-αµοιβών έναντι της εταιρείας –
εργοδότου τους) υπο των αναφερόµενων σ’αυτήν πέντε (6) εναγόντων, 
µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η ΕΛΕΝΗ ΣΙΟΥΛΑ (6η ενάγουσα).  
Καθό µέρος αφορά την 6η ενάγουσα ΕΛΕΝΗ ΣΙΟΥΛΑ η εν λόγω αγωγή 
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ασκείται και εναντίον του ∆ΗΜΟΥ , λόγω  της απασχόλησης της 6ης 
ενάγουσας   στην εναγόµενη εταιρεία ‘ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ’ στο  υπ’αυτής (ως 
εργολάβου) εκτελούµενο έργου <∆ίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων> του ∆ήµου 
∆ιονύσου και της επίκλησης της φεροµένης εις ολόκληρον ευθύνης του ∆ήµου 
µετά του εργολάβου (& εργοδότη της ενάγουσας) ως αναθέτουσας αρχής.  
2. Η εταιρεία ‘ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε’ (της οποίας υπάλληλος φέρεται η 6η ενάγουσα) 
µετά από διαγωνιστική διαδικασία αναδείχθηκε ανάδοχος και συνήψε  µε τον 
∆ήµο ∆ιονύσου την µε  αρ.πρωτ. 27403/2014 σύµβαση ανάθεσης εκτέλεσης 
του έργου ‘∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ, ∆ΙΟΝΥΣΟΣ, 
ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ’ . Στην πορεία του έργου λόγω εκδηλωθείσας  αδυναµίας της 
αναδόχου εταιρείας <ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ> να ανταποκριθεί στην συνέχιση της 
εκτέλεσης της σύµβασης µε την 368/12.6.18 Α∆Σ ∆ήµου ∆ιονύσου εγκρίθηκε 
η υποκατάστασή της για την εκτέλεση και ολοκλήρωση του µε εκτελεσθέντος 
εργου από την εταιρεία σας συναφθείσας της µε αρ. ………………… 
σύµβασης η οποία και εκτελείται. 
 
3.   Η  παραπάνω αγωγή πρέπει να αποκρουσθεί από τον ∆ΗΜΟ ως αόριστη,  
αβάσιµη και απαραδέκτως στρεφοµένη εναντίον του ∆ΗΜΟΥ  συνεπεία 
ελλείψεως παθητικής νοµιµοποίησής του,  δεδοµένης της παράλειψης των 
υποχρεώσεων των υπαλλήλων και εν προκειµένω της 6ης ενάγουσας στη 
τήρηση της εκ του νόµου διαδικασίας για την αξίωση των µη καταβληθέντων 
αποδοχών της, της αποκλειστικής υποχρέωσης του αναδόχου στην καταβολή 
των δεδουλευµένων των υπαλλήλων του, της ευθύνης του υποκατάστατου και 
της σε κάθε περίπτωση  µη ισχύουσας, ως εξαιρουµένης,  στις δηµόσιες 
συµβάσεις  της ευθύνης του αναθέτοντος έναντι των εργαζοµένων του 
εργολάβου, κατ’ επίκληση και σε εφαρµογή των  διατάξεων των  αρθρων  37 
παρ. 9, 65 παρ. 3 του Ν. 3669/2008 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του αρθ. 9, 
παρ. 1 και 11 του Ν. 4554/18 και τις διατάξεις του  του N. 4412/2016 . 
4. Επειδή,  στην παρ. 3 του αρθρου  65  Ν. 3669/08 ορίζεται ότι : “Στις 
περιπτώσεις της παραγράφου αυτής ο υποκατάστατος του αναδόχου επέχει 
στο εξής θέση αναδόχου και αναλαµβάνει όλες τις ευθύνες για το σύνολο του 
έργου ή για τα τµήµατα του έργου που προσδιορίζονται µε την απόφαση 
έγκρισης της υποκατάστασης µε απαλλαγή της ευθύνης του αρχικού 
αναδόχου. Επίσης αναλαµβάνει και τις υποχρεώσεις του αρχικού αναδόχου 
προς το προσωπικό που εργάσθηκε στο έργο τους τελευταίους τρεις (3) µήνες 
πριν από την υποκατάσταση» και κατά συνέπεια, ανεξαρτήτως των 
προαναφερόµενων βάσιµων λόγων άρνησης και απόκρουσης της αγωγής, η 
εταιρεία  <ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ> ως υποκατάστατος , είναι κατά νόµον υπόχρεη στην 
ανάληψη και πληρωµή των υποχρεώσεων του αρχικού αναδόχου προς το 
προσωπικό που εργάσθηκε στο έργο τους τελευταίους τρεις (3) µήνες πριν 
από την υποκατάσταση.  
Εποµένως η εταιρία <ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ>  είναι σύµφωνα µε το νόµο (αρ. 86 
επ.ΚΠολ∆), υποχρεωµένη να παρέµβει στην εκκρεµούσα δίκη µεταξύ του 
∆ΗΜΟΥ  και της ως άνω 6ης ενάγουσας και να υποστηρίξει τον ∆ΗΜΟ  για την 
απόκρουση της αγωγής, σε περίπτωση δε ήττας  πρέπει να υποχρεωθεί µε 
προσωρινά εκτελεστή απόφαση να καταβάλει στον ∆ΗΜΟ  οποιοδήποτε 
ποσό τυχόν υποχρεωθεί ο ∆ΗΜΟΣ να καταβάλει στην κυρίως 6η ενάγουσα µε 
το νόµιµο τόκο ως την ολοσχερή εξόφληση.  
Επειδή, προκειµένου να παρέµβει η  <ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ> στην προκείµενη δίκη και 
να υποχρεωθεί µε δικαστική απόφαση στο να καταβάλει στον ∆ΗΜΟ 
οποιοδήποτε ποσό  τυχόν επιδικασθεί σε βάρος του στην υπόθεση αυτή , 
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πρέπει να κατατεθεί  (συµφώνως µε τη διάταξη 591 ΚΠολ∆ τουλάχιστον 10 
ηµέρες πριν τη δικάσιµο της κύριας αγωγής) από τον ∆ΗΜΟ  <ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
∆ΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ 
ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ> ,  
ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ να ληφθεί απόφαση  
απο την Επιτροπή σας για την έγκριση της εκ µέρους του ∆ΗΜΟΥ άσκησης 
και κατάθεσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ∆ΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΕ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ προς την 
εταιρεία την επωνυµία «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
διακριτικό τίτλο ‘ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.’ που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής (Ερµού 25) 
και εκπροσωπείται νόµιµα προκειµένου να παρέµβει στην  δίκη που 
ανοίχθηκε µε την από 17.12.2018 µε ΓΑΚ 10120-ΕΑΚ59/18 κύρια αγωγή της 
(µεταξύ των άλλων εναγόντων) 6ης ενάγουσας ΕΛΕΝΗΣ ΣΙΟΥΛΑ που 
στρέφεται εναντίον του ∆ΗΜΟΥ υπο την ιδιότητα της  αναθέτουσας αρχής & 
φεροµένου εις ολόκληρον  ευθυνόµενου ολόκληρον µε την 1η εναγόµενη 
εταιρεία (ανάδοχο του έργου και εργοδότη της 6ης ενάγουσας) για να 
υποστηρίξει τον ∆ήµο προς απόκρουση της αγωγής και για να υποχρεωθεί 
αυτή σε περίπτωση ήττας του ∆ήµου να του καταβάλει οποιοδήποτε ποσό 
τυχόν υποχρεωθεί ο ∆ήµος  καταβάλει  στην κυρίως 6η ενάγουσα για 
κεφάλαιο, τόκους,  έξοδα. 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010. 
� µε αρ.πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο 44048/18  αγωγή των εις αυτή 

αναφεροµένων υπαλλήλων της <ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ> 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την εκ µέρους του ∆ΗΜΟΥ άσκηση και κατάθεση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

∆ΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ 
ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ προς την εταιρεία την επωνυµία «ΑΚΤΩΡ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο ‘ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.’ που 
εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής (Ερµού 25) και εκπροσωπείται νόµιµα 
προκειµένου να παρέµβει στην  δίκη που ανοίχθηκε µε την από 17.12.2018 µε 
ΓΑΚ 10120-ΕΑΚ59/18 κύρια αγωγή της (µεταξύ των άλλων εναγόντων) 6ης 
ενάγουσας ΕΛΕΝΗΣ ΣΙΟΥΛΑ που στρέφεται εναντίον του ∆ΗΜΟΥ υπό την 
ιδιότητα της αναθέτουσας αρχής & φεροµένου εις ολόκληρον ευθυνόµενου 
ολόκληρον µε την 1η εναγόµενη εταιρεία (ανάδοχο του έργου και εργοδότη της 
6ης ενάγουσας) για να υποστηρίξει τον ∆ήµο προς απόκρουση της αγωγής και 
για να υποχρεωθεί αυτή σε περίπτωση ήττας του ∆ήµου να του καταβάλει 
οποιοδήποτε ποσό τυχόν υποχρεωθεί ο ∆ήµος  καταβάλει  στην κυρίως 6η 
ενάγουσα για κεφάλαιο, τόκους,  έξοδα. 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 

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

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Νοµική Υπηρεσία. 

 


