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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 178/2014                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση παροχής νομικής υποστήριξης σε 
υπάλληλο του Δήμου για ποινική υπόθεση 
(άρθρο 51 του Ν. 3979/11)». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 18 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 19696/26/14-11-2014 
έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη 
Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού 
υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :    
   



ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος 

Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά 
Ευτυχία 5) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 6) Λάλος-Αναγνώστου 
Μιχαήλ  7) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 8) Αράπογλου Γεώργιος, 
μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1. Αντωνόπουλος Δημήτριος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα 
κλητεύθηκε. Αντ΄αυτού παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 
παρ. 2 του Ν. 3852/10 το  αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. 
Παπακώστας Βασίλειος. 

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο 
ομόφωνα η Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 
3852/10 συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε τα εξής :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας το αριθ. πρωτ. 19961/17-11-2014 έγγραφο-εισήγηση του 
Νομ. Συμβούλου του Δήμου κ. Χ.Χήτου-Κιάμου που αφορά την παροχή 
νομικής υποστήριξης στον υπάλληλο του Δήμου Χαράλαμπο Σβαρνό για 
ποινική υπόθεση (άρθρο 51 του Ν. 3979/11) και καλείσθε όπως εγκρίνετε 
αυτήν. 
 
ΘΕΜΑ: «Νομική Υποστήριξη Υπαλλήλου του Δήμου» 
 

Στις 14-11-2014 μας κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 19410/12-11-
2014 αίτηση του κ. Σβαρνού Χαράλαμπου, υπαλλήλου του Δήμου, ο οποίος 
αιτείται τη νομική υποστήριξη για ποινική του υπόθεση από Δικηγόρο της 
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, δικάσιμος της οποίας ορίσθηκε η 18-11-2014 
ενώπιον του 2ου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. 

Σε εφαρμογή του άρθρου 51 του Ν. 3979/2011 ο εν λόγω υπάλληλος 
δικαιούται την παράσταση και υποστήριξη της ως άνω υπόθεσής του από 
Δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, αφού το εν λόγω άρθρο ορίζει 
ότι: «Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες υποχρεούνται στη νομική στήριξη των 
υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς ενώπιον των Δικαστηρίων ή των 
Δικαστικών Αρχών όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα που τους 
αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους…». 

Επειδή το αίτημα του εν λόγω υπαλλήλου εμπίπτει στην ως άνω 
διάταξη, παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με απόφασή της να 
ορίσει έναν δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας προκειμένου να παρασταθεί 
κατά την εκδίκαση της ως άνω υπόθεσης. 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεννόηση – συνεργασία, είμαστε στη 
διάθεσή σας. 

 
  

 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 



καταγράφονται στο αριθ. 30/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε την αριθ. πρωτ. 
19410/12-11-2014 αίτηση του υπαλλήλου, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 
1ιγ και 2, αυτές του άρθρου 51 του Ν. 3979/2011, το σχετικό αριθ. πρωτ. 
35379/2013 έγγραφο του Υπ.ΕΣ. και μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία 
που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 

 
Εγκρίνει την παροχή νομικής υποστήριξης από τους Νομ. Συμβούλους του 
Δήμου κ.κ. Ζ.Δρόσου, Μ.Παπαδημητρίου και Χ.Χήτο-Κιάμο, ενεργούντες από 
κοινού ή χωριστά, στον υπάλληλο του Δήμου κ. Χαράλαμπο Σβαρνό του 
Κωνσταντίνου για ποινική υπόθεση (πρόκληση τροχαίου ατυχήματος από 
ζημία από μηχάνημα του Δήμου στις 8/12/2008 στην οδό Πίνδου-Νέα 
Φιλαδέλφεια) στο Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στις 18/11/2014 ή 
και σε πάσα μετά τυχόν αναβολή της υπόθεσης νέα δικάσιμο, δεδομένου ότι 
το αίτημα του υπαλλήλου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 
3979/2011 και συνεπώς αυτός δικαιούται της νομικής υποστήριξης από 
δικηγόρο του Δήμου.  
 

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (μειοψήφησε) ο κ. 
Γ.Αράπογλου, ο οποίος απείχε από την ψηφοφορία.  

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  178/2014 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Λεβαντή Εμμανολία 
 
 
Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
3. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
5. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου 


