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ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ∆ήµου σε ποινική δίκη
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 6414/31.1.2019 προσφορά
---000---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, 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,
του

µε την προκείµενη

είναι αδύνατη η ενασχόλησή

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 της
δικηγόρου Αθηνών κας Παπαγρηγορίου Κωνσταντίνας µε ΑΜ∆Σ 24864 που
διαθέτει την σχετική εξειδίκευση και εµπειρία επι ποινικών υποθέσεων για την
εκπροσώπηση του ∆ήµου ∆ιονύσου

την εκπροσώπησή του ∆ήµου µας

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
αµοιβής/δικαστικών

εξόδων

η

οποία,

λόγω

αναφεροµένης στην επιστολή
του

ειδικού

αντ/νου

και

της

πολυπλοκότητας της υπόθεσης , του όγκου της δικογραφίας και του απαιτούµενου
σηµαντικού

χρόνου

ενασχόλησης

,

φέρεται

ως

ανταποκρινόµενη στις προβλέψεις του Κώδικα ∆ικηγόρων.

.

O ∆ήµαρχος

Ζαµάνης ∆ιονύσιος

δίκαιη

και

εύλογη

