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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ  ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης  ορισµού δικηγόρου (εξωτερικού συνεργάτη) για    
           χειρισµό υπόθεσης 
 
Σχετ:   1. Η  µε αρ.πρωτ. 14754/15 έκθεση αυτοψίας  
           2. Το µε αρ.πρωτ. 15087/15 έγγραφο ,ηµάρχου 
           3. τα µε αρ.πρωτ.  18474/15 & 22499/15 έγγραφα του δικηγόρου 
               του ,ήµου 
 

Με την υπο σχετ. (1) έκθεση αυτοψίας διαπιστώθηκε η απο τρίτους 
αυθαίρετη κατάληψη τµηµάτων δηµοτικών ακινήτων στη ,.Ε Κρυονερίου και 
γι' αυτό παρίσταται ανάγκη αποστολής εξωδίκων και έκδοση πρωτοκόλλων 
διοικητικής αποβολής όπως αναφέρεται στο υπο σχετ. (2) έγγραφό µας.  
Επειδή  στον ,ήµο ,ιονύσου  υφίσταται µεγάλος φόρτος εργασιών για τον 
µοναδικό δικηγόρο του ,ήµου, ο οποίος έχει επιβαρυνθεί και επιφορτισθεί 
µε τον χειρισµό πολύ µεγάλου αριθµού δικαστικών υποθέσεων ποικίλου 
αντικειµένου πλέον των  διοικητικών  θεµάτων  του ,ήµου επί των οποίων 
καθηµερινά γνωµοδοτεί και επιµελείται της διεκπεραίωσής τους χωρίς 
βοήθεια, που πράγµατι την χρειάζεται και που έχει καταστήσει γνωστό  στον 
,ήµο επιζητώντας την µε πολλαπλά έγγραφά του. 

Επειδή η υπερανάλωσή του πέραν του ανθρωπίνως δυνατού, καθιστά 
απαγορευτική την άµεση απασχόλησή του  µε σύνθετες υποθέσεις, όπως η 
προκείµενη και ως εκ τούτου είναι εντελώς αδύνατη η σύµπραξή του σ' αυτή  
όπως αναφέρεται και στο σχετ. (3β) έγγραφο ζητώντας σχετική βοήθεια. 

Επειδή η συγκεκριµένη υπόθεση  είναι ιδιαίτερα σοβαρή για τον ,ήµο καθώς 
θίγονται µεγάλης έκτασης ακίνητα του ,ήµου µε συνακόλουθο κίνδυνο 
σηµαντικής οικονοµικής ζηµίας αλλά και διακινδύνευσης των ιδιοκτησιακών 
δικαιωµάτων  και εξαιτίας του όγκου του σχετικού φακέλου και  της νοµικής 
ιδιαιτερότητας του αντικειµένου της, σε συνδυασµό µε την απαιτούµενη 
διενέργεια άµεσων πολλαπλών νοµικών ενεργειών, χρειάζεται έναν 



δικηγόρο που να απασχοληθεί, αναλωθεί, υποστηρίξει  εξολοκλήρου και 
αποκλειστικά την υπόθεση .  

Γι' αυτό συντρέχει νόµιµη περίπτωση ορισµού του δικηγόρου Αθηνών 
Γεωργίου Μιταλούλη [ΑΜ,ΣΑ 15118]-Σόλωνος 121-Αθήνα που διαθέτει την 
απαιτούµενη εξειδίκευση και εµπειρία , για να επιµεληθεί του χειρισµού της 
προκείµενης υπόθεσης και να προβεί στις ενδεδειγµένες νοµικές ενέργειες, 
είτε µε τη σύνταξη εξωδίκων,  είτε µε σύνταξη πρωτοκόλλων διοικητικής 
αποβολής και γενικά σε κάθε αναγκαία νοµική ενέργεια δικαστική ή εξώδικη 
για την απόδοση των καταληφθέντων εκτάσεων. 
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