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                                         ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

ΘΕΜΑ : « Επικαιροποίηση εντολής ανάθεσης/ορισμός δικηγόρου για χειρισμό 

υπόθεσης  ακύρωσης  του ΓΠΣ Κρυονερίου  

 

Σχετικά:   η με αρ.πρωτ.  23133/17    επιστολή του δικηγόρου Ιωάννη Ζηκιδη 

 

 

 Με την  υπο  ανω σχετικό επιστολή του ο άνω δικηγόρος ενημερώνει τον Δήμο μας  

για την συζήτηση της με αρ.κατ. Ε7030/2008 αίτησης ακύρωσης της πρώην 

Κοινότητας Κρυονερίου κατά της με αρ. 27132/20.6.2008 αποφάσεως του 

Υπουργού Περ/ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων (ΦΕΚ, τ. Α.Α.Π 275/4.7.2008) 

περι εγκρίσεως του ΓΠΣ Κρυονερίου  στη  δικάσιμο της 21/6/17 ενώπιον του Ε’ Τμ. 

του ΣτΕ (5μελής σύνθεση) .  

 

Για την εν λόγω υπόθεση είχε ανατεθεί στον ανω δικηγόρο η επιμέλεια 

σύνταξη/κατάθεσης της αίτησης ακύρωσης και του νομικού χειρισμού της από την 

πρώην Κοινότητα Κρυονερίου. 

 

Λόγω της αιφνίδιας εισαγωγής της υπόθεσης προς συζήτηση με την κατάθεση 

εισήγησης (ενώ εφέρετο  προγραμματισμένη για αναβολή) υποβλήθηκε αίτημα 

αναβολής της με την επίκληση της έλλειψης επικαιροποιημένης εντολής συνεπεία 

του προβλήματος της συγκρότησης των οργάνων, του οποίου δεν υπήρξε αποδοχή, 

γενομένης της συζητήσεως, πλην όμως (κατ’αποδοχή σχετικού αιτήματος) 

χορηγήθηκε προθεσμία για την επικαιροποίηση της εντολής νομικής εκπροσωπησης 

μέχρι την 20.8.17  

Κατόπιν τούτου, λόγω του ασφυκτικού της προθεσμίας και της χρονικής συγκυρίας 

με την απουσία υπαλλήλων και στελεχών ενεκα των προγραμματισμένων αδειών,  

συντρέχει νόμιμος δικαιολογητικός λόγος για την άμεση  εισαγωγή του θέματος  σε 

έκτακτη συνεδρίαση της ΟΕ  για την λήψη απόφασης επικαιροποίησης του ορισμού 

του δικηγόρου για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου στην εν λόγω υπόθεση.  

 

Με βάση τα ανωτέρω  και έχοντας υπόψη  

-τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

-τις διατάξεις του Ν. 4312/2014 

-την σχετική  ενημερωτική επιστολή  



-τον μεγάλο όγκο της συγκεκριμένης δικογραφίας 

-το γεγονός ότι στον Δήμο μας υπηρετεί ένας(1) μόνο δικηγόρος  ο οποίος 

επιμελείται τις νομικές υποθέσεις επτά(7) ΟΤΑ που αποτελούν τον Καλλικρατικό  

Δήμο Διονύσου και  λόγω του τεραστίου  φόρτου της ενασχόλησής του με τις 

ποικίλες υποθέσεις του Δήμου δεν ήταν σε γνώση της προκείμενης λόγω της 

εξαρχής (προ Καλλικράτη) ανάθεσης, επιμέλειας  και χειρισμού της από τον ανω 

δικηγόρο  

Κατά συνέπεια λόγω του ειδικού θέματος της εν λόγω υπόθεσης και της ιδιαίτερης 

σπουδαιότητάς της που ήδη έχει επιμεληθεί και είναι γνωστης αυτής ο ανω 

δικηγόρος με εξειδίκευση και εμπειρία, προτείνεται η έγκριση της κατάθεσης της με 

αρ. Ε7030/2008 αίτησης ακύρωσης της πρώην Κοινότητας Κρυονερίου και ήδη 

Δήμου Διονύσου από τον υπογράφοντα αυτήν δικηγόρο και η επικαιροποίηση του 

εξαρχής ορισμού του  δικηγόρου Αθηνών ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΚΙΔΗ  (Α.Μ. ΔΣΑ: 11.145) 

[κάτοικος Αθηνών- Αγίου Κωνσταντίνου αριθμ.4-τηλ. 210 5231010] για την νομική 

εκπροσώπηση του Δήμου από αυτόν κατά την  συζήτηση της αίτησης   ενώπιον του 

Ε’ Τμήματος του ΣτΕ κατά τη δικάσιμο της 21.6.2017 και η παροχή εξουσιοδότησης  

για την παράστασή του στη συζήτηση και προς υποστήριξη με κατάθεση σχετικού 

υπομνήματος καθώς και η έγκριση  της αναφερομένης στην επιστολή αμοιβής η 

οποία φέρεται ως δίκαιη και εύλογη  ανταποκρινόμενη στις προβλέψεις του Κωδικα 

Δικηγόρων και της περαιτέρω παραπομπής της στο  Δημοτικό Συμβούλιο για την 

έγκριση/επικύρωσή της.  

 

 

 

 

                                                                                                 

 

                                            

 

Εσωτερική ∆ιανοµή : 

1. Γενικό Αρχείο 

 

 

Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

     Υποδοµών και Χωροταξίας 
 

                  Ράικος ∆ηµήτριος 
             Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 


