
         

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αγ. Στέφανος  26-4-2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                Αριθ. πρωτ:  15642/27-4-2018 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ         

  
 
 

ΠΡΟΣ 

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ  «Επικαιροποίηση  απόφασης Οικονομικής Επιτροπής παροχή εντολής 

νομικής εκπροσώπησης». 
 

Σχετικά:    

α) η με αρ.59/2011  Α.Ο.Ε. 

β)η  ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου  αίτηση ακύρωσης. 

γ)η από ΑΠ 15415/26-4-2018) επιστολή του δικηγόρου  κ.Χλέπα Νικολάου. 

δ) Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 & του Ν. 4312/14.  

 

Με την υπο (1) σχετικό Α.Ο.Ε ο Δήμος ανέθεσε στην δικηγορική εταιρείς ΑΠ 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY-Γ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ- Ν ΧΛΕΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Πατριάρχου 

Ιωακείμ 30-32, την νομική εκπροσώπηση του Δήμου για την σύνταξη και κατάθεση 

αίτησης ακύρωσης ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων καθώς και δικαστική και 

εξώδικη συνδρομή προς τον Δήμο,  για το ζήτημα που έχει ανακύψει με την άρνηση 

της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας για την τακτοποίηση χώρων κατά τις 

διατάξεις του Ν. 3843/2010 όσον αφορά ιδιοκτησίες με κτίσματα εντός της 

περιφέρειας του Δήμου Διονύσου και προς ακύρωση της κατά τα άνω απορριπτικής 

απάντησης. 

Την επιστημονική ευθύνη για την σύνταξη  της εν λόγω αίτησης ακύρωσης, την  

υποβολή σχετικού υπομνήματος προς την αρμόδια πολεοδομική  υπηρεσία , την 

παράσταση στο δικαστήριο και την σύνταξη σχετικού υπομνήματος ανέλαβε με την 

ως άνω απόφαση ο εκ των εταίρων δικηγόρος κ.Χλέπας Νικόλαος ο οποίος και ως 

Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών διαθέτει την απαιτούμενη 

εξειδίκευση και εμπειρία χειρισμού  τέτοιας  φύσεως νομικών υποθέσεων καθώς 

και στο παρελθόν έχει χειρισθεί ανάλογου αντικειμένου υποθέσεις του Δήμου 

αίτηση ακύρωσης του πρώην Δήμου Αγίου Στεφάνου κατά πράξης αναδάσωσης της 

Περιφέρειας Αττικής). 



 Με την  υπο σχετ. (γ)επιστολή του ο άνω δικηγόρος ενημερώνει τον Δήμο μας  για 

την αναβολή της εκδίκασης της αίτησης ακύρωσης  που είχε προσδιορισθεί για της 

17
η
 Απριλίου 2018 για την Τρίτη 8 Μαίου 2108 ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου. 

 

Με βάση τα ανωτέρω  και έχοντας υπόψη  

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

-τις διατάξεις του Ν. 4312/2014, 

-την αριθ.  59/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

-την με ΑΠ 15415/2018 επιστολή του δικηγόρου κου Χλέπα Νικολάου, 

 

προτείνεται στην Ο.Ε η  επικαιροποίηση της αριθ. 59/2011 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής   και η ανάθεση  της  νομικής εκπροσώπησης  του Δήμου 

κατά την συζήτηση της αίτησης ακύρωσης του Δήμου μας κατά του ΝΠΔΔ με την 

επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, στις 8 Μαίου 2018 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών , ως προς το ζήτημα που έχει ανακύψει με την άρνηση της αρμόδιας 

πολεοδομικής υπηρεσίας για την τακτοποίηση χώρων κατά τις διατάξεις του Ν. 

3843/2010 όσον αφορά ιδιοκτησίες με κτίσματα εντός της περιφέρειας του Δήμου 

Διονύσου και προς ακύρωση της κατά τα άνω απορριπτικής απάντησης. 

Την επιστημονική ευθύνη για την σύνταξη  της εν λόγω αίτησης ακύρωσης, την  

υποβολή σχετικού υπομνήματος προς την αρμόδια πολεοδομική  υπηρεσία , την 

παράσταση στο δικαστήριο και την σύνταξη σχετικού υπομνήματος  θα  αναλάβει  ο 

εκ των εταίρων δικηγόρος κ.Χλέπας Νικόλαος ο οποίος και ως Αναπληρωτής 

Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση και 

εμπειρία χειρισμού  τέτοιας  φύσεως νομικών υποθέσεων καθώς και στο παρελθόν 

έχει χειρισθεί ανάλογου αντικειμένου υποθέσεις του Δήμου (αίτηση ακύρωσης του 

πρώην Δήμου Αγίου Στεφάνου κατά πράξης αναδάσωσης της Περιφέρειας Αττικής). 

  

 

                                                                                            O Δήμαρχος 

 

 

                                                                                       Ζαμάνης Διονύσιος                                   


