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ΠΡΟΣ:   ∆ΗΜΑΡΧΟ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
            
ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης περι προσβολής της µε αρ. 4/14 απόφασης της  
            Α/βάθµιας Επιτροπής Επίλυσης  ∆ασικων Αµφισβητήσεων  

 
Σχετ.   1.  η  µε αρ. 4/14 απόφαση της ΕΕ∆Α  
           2.  το µε αρ.πρωτ. 15721/15.5.14 έγγραφο του ∆ήµου  (τµηµα  
                Πρωτοκόλλου)  

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

 
 

∆ιαβιβάσθηκε στον ∆ήµο η υπο άνω σχετ. (1) απόφαση της Α/βάθµιας Επιτροπής 

Επίλυσης  ∆ασικων Αµφισβητήσεων η οποία απορρίπτει για τους λόγους που 

αναφέρονται σ' αυτή την ασκηθείσα ένσταση του ∆ήµου κατά της σχετικής Πράξης 

Χαρακτηρισµού του ∆ασαρχείου Πεντέλης 

 

Επειδή η εκδοθείσα απόφαση της ΕΕ∆Α υπέχει σοβαρά σφάλµατα στη κρίση της και 

δή -πέραν της εσφαλµένης εκτίµησης της πραγµατικής κατάστασης- οδηγήθηκε 

στη κρίση της κατ' εσφαλµένη εφαρµογή των διατάξεων του νόµου και 

συγκεκριµµένα εφαρµόζοντας τις ισχύουσες κατά τον παρόντα χρόνο διατάξεις και 

όχι αυτές που ίσχυαν κατά την έκδοση της προσβαλλόµενης πράξης 

 

Επειδή εξαιτίας της νοµικής πληµµέλειας της απόφασης της Επιτροπής είναι δυνατή 

η ακύρωσή της  

Επειδή η περίπτωση αυτή αφορά τον ∆ήµο αποτελώντας µείζον θέµα για τη 

δηµοτική ενότητα Αγιου Στεφάνου σχετικά µε τα όρια του οικισµού που 

ανεξάρτητα της πρόσφατης νοµοθετικής εξέλιξης δεν παύει να αποτελεί πρωτεύον 

ζήτηµα για τον ∆ήµο µας που η εκπεφρασµένη στάση και θέση του αποσκοπεί στη 

µεταβολή της νοµοθετικής πληµµέλειας για την αποκατάσταση και αναγνώριση 

των ορίων των οικισµών του 



Για τους ανωτέρω λόγους θεωρώ οτι συντρέχει νόµιµη περίπτωση προσβολής της 

απόφασης της ΕΕ∆Α ενώπιον της Β/βάθµιας Επιτροπής  

και παρακαλώ για την επιµελεία σας άµεση εισαγωγή του θέµατος ενώπιον της 

Οικονοµικής Επιτροπής προς  λήψη σχετικής απόφασης λόγω αρµοδιότητας λογω 

παρόδου της προθεσµίας προσβολής την 15.7.14 και ορισµού ταυτόχρονα 

δικηγόρου για τις σχετικές ενέργειες που εν προκειµένω ενδείκνυται να προταθεί ο 

κ. Νικόλαος Χλέπας ως χειρισθείς την υπόθεση ενώπιον της Α/βάθµιας Επιτροπής 

 

 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

      

 

 
 
 
ΚΟΙΝ:  1. ΑΝΤ/ΧΟ  ∆ΙΟΙΚ/ΚΟΥ   2. ΠΡΟΕ∆ΡΟ ∆.Ε Αγ Στεφάνου 3. ΑΝΤ/ΧΟ  ΕΠΖ  4.   Γ.Γ      
  
Ε.∆:  1.  ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  2. ΑΡΧΕΙΟ  ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

∆ΗΜΟΥ  ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
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ΠΡΟΣ:   ΠΡΟΕ�ΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    
            
ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης περι προσβολής της µε αρ. 4/14 απόφασης της    
            Α/βάθµιας Επιτροπής Επίλυσης  �ασικων Αµφισβητήσεων και  
            ορισµού δικηγόρου  
 
Σχετ.   1.  το µε αρ.πρωτ. 19438/11.6.14 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας  
           2.  η   µε αρ. 4/14 απόφαση της ΕΕ�Α  
           3.  το µε αρ.πρωτ. 15721/15.5.14 έγγραφο του �ήµου  (τµηµα   
               Πρωτοκόλλου)  

 
Σύµφωνα µε το υπο σχετ. (1)  έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας συντρέχει 

νόµιµη περίπτωση περι προσβολής της µε αρ. 4/14 απόφασης της  

Α/βάθµιας Επιτροπής Επίλυσης  �ασικων Αµφισβητήσεων ενώπιον της 

Β’βάθµιας Επιτροπής για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό βάσει της 

εκπεφρασµένης θέσης του �ήµου σε ανάλογες περιπτώσεις. 

 

Επειδή, η προθεσµία προσβολής λήγει την 15.7.2014 και ως εκ τούτου 

συντρέχει επείγουσα περιπτωση εισαγωγής του θέµατος στην επόµενη 

συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής προς λήψη σχετικής απόφασης 

επ'αυτού 

 

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 .  

Κατόπιν των παραπάνω  αλλά και λόγω του  ειδικού χαρακτήρα του θέµατος 

λαµβανοµένου υπόψη ότι εξαρχής είχε ανατεθει ο νοµικός χειρισµός στον δικηγόρο 

κ. Νικόλαο Χλέπα µέλος της δικηγορικής εταιρείας ‘ΑΠ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ –

Γ.ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ-Ν.ΧΛΕΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’ Πατριάρχου Ιωακείµ 30-32 ο οποίος 

ήδη γνωρίζει την υπόθεση και διαθέτει την απαιτούµενη εξειδίκευση και εµπειρία 

χειρισµού τέτοιας φύσεως νοµικών υποθέσεων, προτείνουµε να ανατεθεί στον ίδιο 

η άσκηση της προσφυγής, ταυτόχρονα δε προτείνεται τον καθορισµό της αµοιβής 

στο των 1500 € πλέον ΦΠΑ για την σύνταξη και κατάθεση της προσφυγής ενώπιον 

της αρµόδιας Β/βάθµιας Επιτροπής  της οποίας 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  BΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ   
 

 

 


