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ΠΡΟΣ:   ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    

            

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για µεταρρύθµιση προηγούµενης απόφασης ορισµού 

δικηγόρου για την υπόθεση του οικοπέδου στο  Ο.Τ 103 στην οδό Κύπρου 3 

στην Δροσια 

 

Σχετ.   Η µε αρ. 258/11.7.14 Απόφαση της Οικ/κής Επιτροπής του Δήµου 

 

Με την υπο άνω σχετικό απόφαση της Οικ/κής Επιτροπής  από την προηγού- 

µενη  Διοίκηση ανατέθηκε στους εξωτερικούς δικηγόρους κ.κ. ΦΟΥΣΣΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟ και ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΥΣΙΟΥΡΗ,  να επιµεληθούν,  εκπροσω-

πώντας τον Δήµο, του χειρισµού  της ποινικής προέκτασης της υπόθεσης του 

οικοπέδου στο Ο.Τ 103 στη Δροσιά καθώς  και της αστικής στην διεκδίκηση  

αποζηµίωσης µε την υποστήριξη της ασκηθείσας αγωγής του Δήµου, αλλά και 

προέκταση/συµπλήρωση αυτής δια ασκήσεως νέας ή ξεχωριστής αγωγής 

κατά παντός ενεχοµένου. 

 

Από πλευράς µας,  στη συνεδρίαση της Οικ/κής Επιτροπής όπου λήφθηκε η 

µε αρ. 103/14 απόφαση για τη λήψη δικαστικών µέτρων και ενεργειών για την 

προστασία και ικανοποίηση του Δήµου σ’ αυτή την υπόθεση,  από τη θέση της 

αντιπολίτευσης είχαµε τοποθετηθεί  ξεκάθαρα ότι ο Δήµος πρέπει να 

επιδιώξει την αποζηµίωσή του και τη τιµωρία αυτών που τον εξαπάτησαν. Το 

ίδιο επαναλάβαµε, όταν προεκλογικά είχε επιχειρηθεί για λόγους σκοπιµό-

τητας η ποικιλότροπη εκµετάλλευση της υπόθεσης.  

 

Αν και η λήψη της υπο άνω σχετικό απόφασης, κατά το µετά το αποτέλεσµα 

των εκλογών διάστηµα, προκαλεί, αν µη τι άλλο εύλογα ερωτηµατικά,  

ανεξάρτητα µε τους λόγους που οδήγησαν σ’ αυτή,  δεν έχουµε οποιαδήποτε 

αντίρρηση  στις  όποιες νοµικές ενέργειες έγιναν επι τη βάση αυτής της 

απόφασης  µε σκοπό τη προστασία του Δήµου και για το Δηµοτικό συµφέρον. 



Οµως, µολονότι, δεν υπάρχει η ελαχίστη επιφύλαξη σχετικά µε την 

επιλεγείσα νοµική εκπροσώπηση, από πλευράς µας –ως νέα Διοίκηση- 

εκτιµούµε ότι δεν συντρέχει λόγος συνέχισης της εξωτερικής νοµικής 

εκπροσώπησης στην εν λόγω υπόθεση, δεδοµένου ότι φρονούµε πως το όλο 

θέµα µπορεί να αντιµετωπισθεί και να επιµεληθεί από τη  νοµική υπηρεσία 

του Δήµου και σε τυχόν αδυναµία υπάρχει δυνατότητα συνδροµής και υποστή-

ριξής της. Ετσι επιτυγχάνεται άλλωστε, η άµεση, συνεχής  και απευθείας 

παρακολούθηση της υπόθεσης και επίσης  η το ίδιο άµεση ανταπόκριση στις 

απαιτούµενες στη πορεία ενέργειες, ενώ εξασφαλίζεται η διαρκής ενηµέρωση 

και γνώση  της Διοίκησης για την καθοιονδήποτε τρόπο συνδροµή της  .  

 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουµε να µεταρρυθµισθεί και ανακληθεί η υπο 

ανω σχετικό µε αρ. 258/14 απόφαση της Οικ/κής Επιτροπής κατά το µέρος 

της συνέχισης του χειρισµού της εν λόγω υπόθεσης τόσο στο αστικό όσο και 

στο ποινικό της µέρος από τους ορισθέντες δικηγόρους, µε τη περιέλευση της 

επιµέλειας στον δικηγόρο του Δήµου και απόσπασµα της απόφασης να 

κοινοποιηθεί στους ορισθέντες προς γνώση της ανάκλησης της εντολής για 

τον περαιτέρω χειρισµό.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


