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ΠΡΟΣ :    ∆ΗΜΑΡΧΟ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ & ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση απόφασης ορισµού δικηγόρου (εξωτερικού συνεργάτη)  
 
Σχετ:   1. Η µε αρ.πρωτ.εισερχ. στον ∆ήµο 13432/15 κλήση του 19ου Τριµελούς  
               ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών µε την συνηµµένη σ' αυτή 9   
               εναγόντων (Τσούνη Αγγελικής, Ολγας χας Χρ. ΚΟΞΙΑ κλπ) κατα του  
               ∆ήµου  
           2. Η µε αρ. 22/2010 Α∆Ε του πρώην ∆ήµου Ανοιξης 
             

------000------- 
 

1.  Με την υπο σχετ. (1) κλήση διαβιβάσθηκε στον ∆ήµο µας, η συνηµµένη  αγωγή 

των αναφερόµενων σ' αυτή εννέα (9) εναγόντων που αφορά σε διεκδίκηση απο 

τον ∆ήµο σηµαντικού ύψους χρηµατικής ικανοποίησης (συνολικού ποσού 

2.550.000€) λόγω ψυχικής οδύνης εξαιτίας του θανάσιµου τραυµατισµού στις 

28.7.2006, του συγγενούς τους Γεωργίου Κόξια στο Κοινοτικό/∆ηµοτικό 

Γυµναστήριο (γήπεδο ποδοσφαίρου) Ανοιξης. Η συζήτηση της εν θέµατι αγωγής 

έχει ορισθεί για την δικάσιµο της 10-12-2015 ενώπιον του 19ου Τριµελούς 

Τµήµατος του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 

2. Με την υπο σχετ. (2) απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του πρώην ∆ήµου 

Ανοιξης, για τη νοµική εκπροσώπηση του ∆ήµου προς αντιµετώπιση αυτής της 

δικαστικής υπόθεσης, ορίσθηκε ο δικηγόρος Αθηνών Εµµανουήλ Φραντζεσκάκης 

προκειµένου να επιµεληθεί τόσο το αστικό µέρος της προς απόκρουση της αγωγής 

αποζηµίωσης όσο και το ποινικό της µέρος 

 

3. Η νοµική υπηρεσία του ∆ήµου , δια του µοναδικού δικηγόρου που την 

υποστηρίζει, είναι γνωστό οτι επιµελείται της παρακολούθησης, επόπτευσης και 

χειρισµού ενός απίστευτου αριθµού δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων του 

∆ήµου µας και των επτά  δηµοτικών ενοτήτων του ,  σε συνδυασµό µε τα επίσης 



καθηµερινά πολυπληθή θέµατα διοικητικής φύσεως χρήζοντα νοµικής διευθέτησης 

που άπτονται και απασχολούν την εσωτερική λειτουργία του ∆ήµου [γνωµο-

δοτήσεις, ενηµερωτικά σηµειώµατα κλπ], αλλα και της πρόσθετης ενασχόλησής 

µας µε πλήθος υποθέσεων αρµοδιότητας της καταργηθείσας ΝΑΑ που περιήλθαν 

στους ∆ήµους , καθώς επίσης και σηµαντικού αριθµού υποθέσεων ποινικού 

χαρακτήρα υπαλλήλων και αιρετών επι των οποίων, µε τις τελευταίας διατάξεις, 

παρέχουµε τη νοµική µας συνδροµή.  

Ως εκ των ανωτέρω, είναι γνωστή η τεραστία δυσκολία  ανταπόκρισης εφ' όλων 

όλων αυτών των θεµάτων που απαιτεί την υπερανάλωσή µας προσπερνώντας και 

το (υπερ)ανθρωπίνως δυνατό, ενω η ανάγκη διαχείρισης αυτού του τεραστίου 

όγκου νοµικών θεµάτων, απαιτεί την πρόσθετη βοήθεια, αρωγή και άλλου νοµικού 

παραστάτη, γεγονός για το οποίο µε πολλαπλά έγγραφά µας και επανειληµµένα 

έχουµε ενηµερώσει αιτούµενοι βοήθεια.  

Ετσι, λόγω του τεραστίου όγκου των τρεχουσών και ιδιαίτερα  σηµαντικών υποθέ-

σεων που επιµελούµεθα και της σε αφάνταστο βαθµό πολυσχιδούς ιδιαιτερότητας 

της προκείµενης υπόθεσης µε τον  τεράστιο όγκο των δεδοµένων της που 

καλύπτει ενέργειες ετών, καθίσταται και είναι  αδύνατη η ενηµέρωσή µας για την 

ασφαλή και ευπρόσωπη  υποστήριξή της 

Συνεπώς, λόγω του ειδικού θέµατος της εν λόγω υπόθεσης και της ιδιαίτερης 

σπουδαιότητάς της  συντρέχει νόµιµη περίπτωση περίπτωση, επικαιροποίησης 

της  υπο σχετ. (2) Α∆Ε για τον ορισµό του δικηγόρου Εµµανουήλ Φραντζεσκάκη 

(που και  στο παρελθόν έχει χειρισθεί ευδοκίµως ποικίλες υποθέσεις του πρώην 

∆ήµου Ανοιξης) προκειµένου να επιµεληθεί του νοµικού χειρισµού της απόκρουσης 

της εν θέµατι αγωγής και είναι γνώστης της υπόθεσης έχοντας χειρισθεί µέχρι 

σήµερα το ποινικό της µέρος αναφορικά µε την αποδοθείσα κατηγορία στον πρώην 

∆ήµαρχο Ανοιξης για τον θανάσιµο τραυµατισµό . 
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