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ΠΡΟΣ:   ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    
            
ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης ορισµού δικηγόρου για την υπόθεση του οικοπέδου στο  
               Ο.Τ 103 στην οδό Κύπρου 3 στην ∆ροσια 
 
Σχετ.   1.  η µε αρ. 103/14 ΑΟικΕπ του ∆ήµου 
            2.  η µε αρ.πρωτ. 11666/14 µηνυτήρια αναφορά του ∆ήµου 
 
 
Υστερα από τις διαπιστώσεις µε το 11030/13 έγγραφο της Τ.Υ σε συνδυασµό µε το 

υπ’αρ. πρωτ. 8816/14 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας, που αφορά την διαπίστωση 

της αγοράς από τον πρώην ∆ήµο ∆ροσιάς µε το 6214/10 συµβόλαιο από την 

πωλήτρια Αλεξάνδρα συζ. Γερασιµου Μολφέτα το γενος Κων/νου και Σοφίας 

Πανταλέων ακινήτου του οποίου δεν είχε τη κυριότητα, µετα την λήψη της υπο σχετ. 

(1) απόφασης της Οικ.Επ. συντάχθηκε η υπο σχετ. (1) µηνυτήρια αναφορά του 

∆ήµου κατά παντός ενεχοµένου που διαβιβάσθηκε αρµοδίως στην Εισαγγελία 

Αθηνών, ενώ παράλληλα προωθήθηκε και η λήψη δικαστικών µέτρων και ενεργειών  

για τη προστασία του ∆ήµου (ασφαλιστικά µέτρα, άσκηση αγωγής κλπ)  

Oπως αναφέρουµε στη µηνυτήρια αναφορά µας <υπο τις προεκτειθέµενες περιστάσεις 

υπάρχουν εδραίες ενδείξεις για την τέλεση σοβαρότατων ποινικών αδικηµάτων και δη 

κακουργηµατικού χαρακτήρα, τόσο για τη πωλήτρια Αλεξάνδρα συζ. Γερασίµου Μολφέτα (για 

τη διάπραξη τουλάχιστον του αδικήµατος της απάτης ως και κάθε άλλου που καταδείξει η 

ανάκριση), όσο και για αιρετούς ή υπηρεσιακούς ή µη παράγοντες του πρώην ∆ήµου ∆ροσιάς, 

καθόσον βάσει των ανωτέρω σχετικών εγγράφων για την δικαστική διένεξη ∆ελόπουλου και 

των εγγράφων και αποφάσεων του ∆ήµου ∆ροσιάς προκύπτει η γνώση του ∆ήµου περι του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος του εν λόγω ακινήτου. Για τους λόγους αυτούς παρακαλούµε και 

πάλι για την διερεύνηση και ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης>  

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 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 µε πολλαπλά έγγραφα και σηµειώµατα στον ∆ήµο επιζητώντας 

την,  που όλα αυτά  καθιστούν απαγορευτική την απασχόληση του µε άλλες 

υποθέσεις, όπως η προκείµενη και ως εκ τούτου είναι εντελώς αδύνατη η σύµπραξή 

του στη  προκείµενη υπόθεση .  

Επειδή η συγκεκριµένη υπόθεση της αγοραπωλησίας είναι ιδιαίτερα σοβαρή για τον 

∆ήµο και χρειάζεται έναν δικηγόρο που να απασχοληθεί, υποστηρίξει  εξολοκλήρου 

και αποκλειστικά την υπόθεση λόγω των προεκτάσεών της και από ποινικής και από 

αστικής πλευράς.  

Κατόπιν των παραπάνω  προτείνουµε να ορισθεί ο δικηγόρος  κ. Αντώνιος Φούσας, 

δικηγόρος Αθηνών, Ασκληπιού 6-8 [ΑΜ∆ΣΑ 6286] µετά του συνεργάτη του 

δικηγόρου ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΣΙΟΥΡΗ [ΑΜ∆ΣΑ 21735] τηλ. 2103633310, λόγω 

της εγνωσµένης εµπειρίας και εξειδίκευσης επι των ποινικών υποθέσεων αυτού του 

ιδιάζοντος χαρακτήρα αλλα και επι των συναφών µε αυτές αστικών στην αναζήτηση 

αποζηµίωσης, για να επιµεληθούν, απο κοινού ή χωριστά,  εκπροσωπώντας τον 

∆ήµο, του χειρισµού τόσο της ποινικής προέκτασης της υπόθεσης όσο και της 

αστικής στην διεκδίκηση  αποζηµίωσης δια της υποστήριξης της ασκηθείσας αγωγής 

του ∆ήµου, αλλά και προέκταση/συµπλήρωση αυτής δια ασκήσεως νέας ή 

ξεχωριστής αγωγής κατά παντός ενεχοµένου. Εκτός της υποστήριξης της µηνυτήριας 

αναφοράς οι οριζόµενοι δικηγόροι εξουσιοδοτούνται για την σύνταξη και υποβολή 

επονόµατι του ∆ήµου συµπληρωµατικής  µήνυσης κατά παντός υπευθύνου όπου θα 

εξειδικεύονται τα τελεσθέντα αδικήµατα και να δηλώσουν παράσταση πολιτικής 

αγωγής του ∆ήµου για το ποσό των 1000€ µε επιφύλαξη για χρηµατική ικανοποίηση 

λόγω ηθικής βλάβης απο κάθε ενεχόµενο κατά παντός ενεχοµένου και υπευθύνου που 

θα καταδείξει  η ανακριση.  Για τον χειρισµό της εν λόγω υπόθεσης κατά τη ποινική 

της προέκταση σύµφωνα µε τα παραπάνω,  προτείνεται ο καθορισµός της αµοιβής 

καταβλητέας µετά την κατάθεση της συµπληρωµατικής  µηνύσεως στο ποσό (εφάπαξ 

και για τους δύο, του σχετικού παραστατικού εκδοθησοµένου επονόµατι του 

εµφαινόµενου στην ανάλογη δικαστική διαδικασία) των 6000 € πλέον ΦΠΑ  

επιβαρυνοµένων στην εξ ιδίων κάλυψη του αναλογούντος φόρου (αφορώσας της 



αµοιβής σε : µελέτη υπόθεσης, σύνταξη/υποβολή/κατάθεση συµπληρωµατικής µήνυ-

σης µε δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής & πρόταση µαρτύρων, 

περιλαµβανοµένων επίσης σ' αυτή της συµµετοχής/παρακολούθησης της διαδικα-

στικής πορείας της υπόθεσης  µε υποβολή υποµνηµάτων/απόψεων και εν γενει 

ενεργειών  επίβλεψης και σύµπραξης στη  ποινική διαδικασία µέχρι την έκδοση 

βουλεύµατος) , ενώ για την αστική υπόθεση (άσκηση αγωγής, ή συνέχιση επιµέλειας 

και συµπλήρωση  σε ασκηθείσα αγωγή δια κατάθεσης νέας ,καθώς και άσκηση 

ξεχωριστών αγωγών κατά κάθε υπευθύνου που ζηµίωσε τον ∆ήµο) στο ποσό των 

3000€ πλέον ΦΠΑ καταβλητέας µετά την άσκησή τους, της οποίας (αµοιβής) 

εισηγούµαι την αποδοχή της δεδοµένου ότι είναι δίκαιη, εύλογη και  ανάλογη α)της 

επιστηµονικής εργασίας, της αξίας και του είδους των ενεργειών προς διεκπεραίωση 

της υπόθεσης, β)του απαιτουµένου χρόνου διενέργειας, γ)της σπουδαιότητας του 

αντικειµένου που µετέρχεται δ) των ιδιαζουσών περιστάσεων που συνθέτουν την εν 

λόγω εργασία και ε) των εν γένει (εξωδικαστικών) ενεργειών που απαιτούνται να 

υλοποιηθούν  και ανταποκρινόµενη σ’ αυτές της νοµικής αγοράς,  

 
   Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ   
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ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
Εχοντας υπόψη: 
 

1. Τη διάταξη του αρ. 1 περ. 5.3. Α.4 του Ν. 3852/10 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) µε την 
οποία συστήθηκε ο ∆ήµος ∆ιονύσου µε έδρα τον Άγιο Στέφανο αποτελούµενος από τους δήµους 
α. Αγίου Στεφάνου β. ∆ροσιάς γ. ∆ιονύσου δ. Ανοίξεως και τις κοινότητες α. Σταµάτας     β. 
Κρυονερίου Ροδοπόλεως, οι οποίοι καταργούνται. 

2.   Τη διάταξη  του αρ. 58 παρ. 1α του ίδιου νόµου που ορίζει ότι « ο δήµαρχος 
εκπροσωπεί το δήµο στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή και της παρ. 4 που ορίζει ότι «Όταν 
δηµιουργείται άµεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άµεση ζηµία των δηµοτικών συµφερόντων 
από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήµαρχος µπορεί να αποφασίσει για θέµατα που ανήκουν στην 
αρµοδιότητα της οικονοµικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να 
υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόµενη συνεδρίαση της αντίστοιχης 
επιτροπής». 

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΟΥΜΕ 
 
Τους δικηγόρους Αθηνών 1)  Αντώνιο Φούσα,  Ασκληπιού 6-8 [ΑΜ∆ΣΑ 6286] µετά 

του συνεργάτη του δικηγόρου 2) ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΣΙΟΥΡΗ [ΑΜ∆ΣΑ 21735] τηλ. 

2103633310, λόγω της εγνωσµένης εµπειρίας και εξειδίκευσης επι των ποινικών 

υποθέσεων , για να επιµεληθούν, απο κοινού ή χωριστά,  εκπροσωπώντας τον ∆ήµο, 

του χειρισµού τόσο της ποινικής προέκτασης της υπόθεσης της αγοράς οικοπέδου 

από τον πρώην ∆ήµο ∆ροσιάς από την πωλήτρια Αλεξάνδρα συζ. Γερασίµου 

Μολφέτα (για την οποία έχει ήδη κατατεθεί η µε αρ.πρωτ. 11666/14 µηνυτήρια 

αναφορά του ∆ήµου), όσο και της αστικής στην διεκδίκηση  αποζηµίωσης δια της 

υποστήριξης της ασκηθείσας αγωγής του ∆ήµου, αλλά και προέκταση/συµπλήρωση 

αυτής δια ασκήσεως νέας ή ξεχωριστής αγωγής κατά παντός ενεχοµένου. Εκτός της 

υποστήριξης της µηνυτήριας αναφοράς οι οριζόµενοι δικηγόροι εξουσιοδοτούνται για 



την σύνταξη και υποβολή επονόµατι του ∆ήµου συµπληρωµατικής  µήνυσης κατά 

παντός υπευθύνου όπου θα εξειδικεύονται τα τελεσθέντα αδικήµατα και να 

δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής του ∆ήµου για το ποσό των 1000€ µε 

επιφύλαξη για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης απο κάθε ενεχόµενο κατά 

παντός ενεχοµένου και υπευθύνου που θα καταδείξει  η ανακριση, έχοντας τη 

συµµετοχής/παρακολούθησης της διαδικαστικής πορείας της υπόθεσης  µε υποβολή 

υποµνηµάτων/απόψεων και εν γενει ενεργειών  επίβλεψης και σύµπραξης στη  

ποινική διαδικασία µέχρι την έκδοση βουλεύµατος. 

  

 
   Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


