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Από το πρακτικό της αριθ. 22/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 200/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση νομικής στήριξης αιρετών και
υπαλλήλων του Δήμου σε ποινική υπόθεση
(άρθρο 51 του Ν. 3979/11)».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα την 28η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 19211/21/24-9-
2015 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) Παπαλουκά Ευτυχία 4) Αντωνόπουλος
Δημήτριος 5) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ και 6) Γαβριηλίδης Γαβριήλ,
μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 3)
Αράπογλου Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα
κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου εκ των ανωτέρω παρέστη, βάσει των
διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 το  αναπληρωματικό
μέλος της πλειοψηφίας κ. Κουμαριανός Ευάγγελος.

 Ο κ. Γ.Γαβριηλίδης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της
συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 3ου θέματος της Η.Δ..

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
και εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας τα αριθ. πρωτ. 19126/23-9-2015 και 19128/23-9-2015
Ενημερωτικά Σημειώματα-Γνώμες του δικηγόρου του Δήμου κ.
Μ.Παπαδημητρίου επί του θέματος:

Α)

ΘΕΜΑ: «Ενημερωτικό Σημείωμα - Γνώμη»

------------------------------------------------…-------------------------------------

Στις 10-9-2015 μας κοινοποιήθηκε η υπ΄αριθμ. πρωτ. 18324/11.9.2015
αίτηση των:

1) Αριστείδη Βασιλόπουλου του Ζησίμου, Δημάρχου ΔΦΧ, ΑΦΜ -
124759141, ΑΔΤ - 527932, γεννηθέντος την 9.11.1978, κατοίκου ως εκ της
υπηρεσίας Δεκελείας 97 – Ν. Φιλαδέλφεια.

2) Μιχαήλ Λάλου-Αναγνώστου του Αλεξάνδρου, Αντιδημάρχου
Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΦ-Χ, ΑΦΜ – 107547970, ΑΔΤ AB-063789
γεννηθέντος την 29.4.1978 κατοίκου ως εκ της υπηρεσίας Δεκελείας 97 – Ν.
Φιλαδέλφεια.



3) Ιωάννη Καλαμπόκη του Παναγιώτη, Αντιδημάρχου Τεχνικών
Υπηρεσιών ΔΦΧ, ΑΦΜ -031308482, ΑΔΤ –ΑΕ – 050309/ Τ.Α. Νέας
Φιλαδελφείας, γεννηθέντος την 11.11.1961, κατοίκου ως εκ της υπηρεσίας
Δεκελείας 97 – Ν. Φιλαδέλφεια.

4) Γαβριήλ Γαβριηλίδη του Γεωργίου, Δημοτικού Συμβούλου (και όχι
ΛΑΚΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ που εσφαλμένα
αναγράφεται στο έγγραφο της κας Πταισματοδίκου Ν. Ιωνίας) ΑΦΜ -
042786670, ΑΔΤ – Σ 667279 Τ.Α Ν. Φαλήρου, γεννηθέντος την 9.5.1962,
κατοίκου ως εκ της υπηρεσίας Δεκελείας 97 – Ν. Φιλαδέλφεια.

μετά της επισυναπτομένης από 29.7.2015 εγγράφου –
ΚΛΗΣΕΩΣ εγκαλουμένου δι’ ένα έκαστο εξ αυτών σε σχέση
με την με αριθ. πρωτ. 204 / 29.7.2015 ΠΡ. της κας
Πταισματοδίκου Ν. Ιωνίας προς το Δήμο μας
(εισερχομένου με Α.Π 16729/10.8.2015) μετά την από
25.6.2015 έγκληση του Β. ΚΟΥΡΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ
Δ.Φ.Χ καθ΄ όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας, μέχρι
την έκδοση αμετάκλητης αποφάσεως, ή περαίωσης με
οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο της σχετικής διαδικασίας

Σύμφωνα με τις εν λόγω κλήσεις εκαλούντο να εμφανισθούν μέσα σε
48 ώρες ενώπιον της κας Πταισματοδίκου Ν. Ιωνίας, προκειμένου να
καταθέσουν ανωμοτί σε προκαταρκτική εξέταση σε μήνυση του Βασιλείου
Κουρή για πράξεις που δήθεν ετέλεσαν εν ώρα υπηρεσίας.

Επεσκέφθην την κα Πταισματοδίκη Ν. Ιωνίας και την κα Γραμματέα της
Προανακρίσεως εμπροθέσμως και εζήτησα να λάβω δια λογαριασμό του
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος και των καλουμένων αιρετών και
υπαλλήλων αντίγραφα εκ της σχηματισθείσας δικογραφίας πλην όμως επειδή
εισέτι δεν είχε εξετασθεί ο προταθείς από τον μηνυτή μάρτυρας δεν ήτο
δυνατόν να μου χορηγηθούν αυτά. Μου επισημάνθηκε δε να επανέλθω μετά
την 24ην Σεπτεμβρίου 2015 δι΄αυτό και πάντα βέβαια αν έχει δοθεί η σχετική
κατάθεση, δηλαδή μας εδόθη παράταση στην προθεσμία εξέτασης.

Σας κοινοποιούμε την αίτηση και την κλήση και παρακαλείσθε να
λάβετε απόφαση προκειμένου η Νομική Υπηρεσία δια των Δικηγόρων
Ζαμπέτας Δρόσου, Μενελάου Παπαδημητρίου και Χρυσοστόμου Χήτου –
Κιάμου, από κοινού ή κατά μόνας, παρασταθούν κατά την ως άνω
προκαταρκτική εξέταση και εκπροσωπήσουν τους αιτούντες ΑΙΡΕΤΟΥΣ (κ.
ΔΗΜΑΡΧΟ και κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους) του Δήμου αφού ως γνωστόν
πλέον η Νομική Υπηρεσία δύναται σε ποινικού περιεχομένου δίκες να
εκπροσωπήσει και να υποστηρίξει υπόθεση που τους αφορά ποινικά, εφόσον
η πράξη φέρεται να ετελέσθη εν ώρα ασκήσεως καθηκόντων και δεν
προσκρούει στα συμφέροντα του Δήμου.



Η προβλεπόμενη διαδικασία στηρίζεται στις παρακάτω νομικές
διατάξεις:

Νόμος 3979/2011 - Άρθρο 51 Νομική υποστήριξη
υπαλλήλων και αιρετών δήμων και περιφερειών
Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 244 του Ν.
3852/2010 (Καλλικράτη) αντικαθίσταται, ως εξής:

«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. Οι υπάλληλοι στερούνται της
νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης
εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της
υπηρεσίας. Η εκπροσώπηση συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή
της περιφέρειας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο
δήμαρχο ή περιφερειάρχη, ύστερα από απόφαση της οικονομικής
επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια
έμμισθη εντολή η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο,
σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του Ν.
3852/2010, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και
για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.»
ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64β/282/οικ.10070/02.04.2007 (ΦΕΚ 694/3-5-2007
τεύχος Β’)
“Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών
διώξεων εις βάρος τους.”

Άρθρο 3

Υποβολή αίτησης — έγκριση

1. Η αίτηση για την έγκριση της νομικής κάλυψης υποβάλλεται από
τον υπάλληλο προς τον προϊστάμενό του, συνοδευόμενη από
έγγραφα που αποδεικνύουν την άσκηση της ποινικής δίωξης και
παρέχουν πληροφορίες για το στάδιο στο οποίο είναι εκκρεμής η
υπόθεση και την ταυτότητα του δικηγόρου τον οποίο αυτός επέλεξε
για την υπεράσπισή του.

2. Τα κατατεθέντα στοιχεία μαζί με την εισήγηση του αρμόδιου κατά
την παρ. 2 του άρθρου 2 προϊσταμένου, υποβάλλονται προς το
όργανο που έχει την αρμοδιότητα της έγκρισης κατά την παρ. 1 του
άρθρου 2. Μετά την έκδοσή της η σχετική απόφαση κοινοποιείται
στον διωκόμενο υπάλληλο.

Άρθρο 2

Διαδικασία ανάθεσης

1. Με απόφαση



α) του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, εφόσον ο διωκόμενος υπάλληλος ανήκει στο
προσωπικό του υπουργείου,

β) του οργάνου που ασκεί σύμφωνα με το νόμο τη διοίκηση εφόσον
ο υπάλληλος ανήκει σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου
εποπτευόμενο από το ΥΠΕΣΔΔΑ και

γ) του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, εφόσον ο
υπάλληλος ανήκει σε Περιφέρεια, ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ βαθμού ή σε
εποπτευόμενο από αυτούς νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, η
οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, εγκρίνεται η
παροχή υπηρεσιών από δικηγόρο της επιλογής του διωκόμενου
υπαλλήλου, για την υπεράσπισή του σε όλα τα στάδια της σχετικής
διαδικασίας, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αποφάσεως, ή
περαίωσης με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο της σχετικής
διαδικασίας.

2. Για την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου
υποβάλλεται εισήγηση του προϊσταμένου της υπηρεσίας στην οποία
ανήκει ο υπάλληλος, επιπέδου Διεύθυνσης ή αντίστοιχου.

Προκειμένου η υποστήριξη αυτή να γίνει από την Νομική Υπηρεσία
απαιτείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σημειώνουμε ότι η απόφαση πρέπει να ληφθεί κατά τη
συνεδρίαση της πρώτης από σήμερα ορισθείσης συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής, λόγω του κατεπείγοντος.

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

Β)

ΘΕΜΑ: «Ενημερωτικό Σημείωμα - Γνώμη»

------------------------------------------------…-------------------------------------

Στις 10-9-2015 μας κοινοποιήθηκαν οι υπ’ αριθ. πρωτ. 18172/10.9.2015
και 18174/10.9.2015 αιτήσεις των υπαλλήλων του Δήμου
Χρήστου Κίτσιου του Γεωργίου (υπαλλήλου Τεχνικής
Υπηρεσίας ΔΦ-Χ) και Ιορδάνη Λαρδή του Τριαντάφυλλου
(υπαλλήλου Δημοτικού Κοιμητηρίου), προς τον Δήμο
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος μετά της επισυναπτομένης από
29.7.2015 εγγράφου – ΚΛΗΣΕΩΣ εγκαλουμένου σε σχέση με την
με αριθ. πρωτ. 204 / 29.7.2015 ΠΡ. της κας Πταισματοδίκου Ν.
Ιωνίας προς το Δήμο μας (εισερχομένου με Α.Π



16729/10.8.2015) μετά την από  25.6.2015 έγκληση του Β.
ΚΟΥΡΗ που μας επιδόθηκε στις 7.9.2015.

Με τις αιτήσεις αυτές οι εν λόγω υπάλληλοι ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Φ.Χ
καθ΄όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας, μέχρι την έκδοση
αμετάκλητης αποφάσεως, ή περαίωσης με οποιοδήποτε άλλο
νόμιμο τρόπο της σχετικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τις εν λόγω κλήσεις εκαλούντο να εμφανισθούν μέσα σε
48 ώρες της κας Πταισματοδίκου Ν. Ιωνίας, προκειμένου να καταθέσουν
ανωμοτί σε προκαταρκτική εξέταση σε μήνυση του Βασιλείου Κουρή για
πράξεις που δήθεν ετέλεσαν εν ώρα υπηρεσίας.

Επεσκέφθην την κα Πταισματοδίκη Ν. Ιωνίας και την κα Γραμματέα της
Προανακρίσεως εμπροθέσμως και εζήτησα να λάβω δια λογαριασμό του
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος και των καλουμένων αιρετών και
υπαλλήλων αντίγραφα εκ της σχηματισθείσας δικογραφίας πλην όμως επειδή
εισέτι δεν είχε εξετασθεί ο προταθείς από τον μηνυτή μάρτυρας δεν ήτο
δυνατόν να μου χορηγηθούν αυτά. Μου επισημάνθηκε δε να επανέλθω μετά
την 24ην Σεπτεμβρίου 2015 δι΄αυτό και πάντα βέβαια αν έχει δοθεί η σχετική
κατάθεση, δηλαδή μας εδόθη παράταση στην προθεσμία εξέτασης.

Σας κοινοποιούμε την αίτηση και την κλήση και παρακαλείσθε να
λάβετε απόφαση προκειμένου η Νομική Υπηρεσία δια των Δικηγόρων
Ζαμπέτας Δρόσου, Μενελάου Παπαδημητρίου και Χρυσοστόμου Χήτου –
Κιάμου, από κοινού ή κατά μόνας, παρασταθούν κατά την ως άνω
προκαταρκτική εξέταση και εκπροσωπήσουν τους αιτούντες υπαλλήλους του
Δήμου Χρήστο Κίτσιο του Γεωργίου (υπάλληλο Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΦ-Χ)
και Ιορδάνη Λαρδή του Τριαντάφυλλου (υπάλληλο Δημοτικού Κοιμητηρίου)
αφού ως γνωστόν πλέον η Νομική Υπηρεσία δύναται σε ποινικού
περιεχομένου δίκες να εκπροσωπήσει και να υποστηρίξει υπόθεση
υπαλλήλου, η οποία ετελέσθη εν ώρα ασκήσεως εργασιακών καθηκόντων και
δεν προσκρούει στα συμφέροντα του Δήμου.

Η προβλεπόμενη διαδικασία στηρίζεται στις παρακάτω νομικές
διατάξεις:

Νόμος 3979/2011 - Άρθρο 51 Νομική υποστήριξη
υπαλλήλων και αιρετών δήμων και περιφερειών
Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 244 του Ν.
3852/2010 (Καλλικράτη) αντικαθίσταται, ως εξής:

«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. Οι υπάλληλοι στερούνται της
νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης
εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της
υπηρεσίας. Η εκπροσώπηση συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή



της περιφέρειας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο
δήμαρχο ή περιφερειάρχη, ύστερα από απόφαση της οικονομικής
επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια
έμμισθη εντολή η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο,
σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του Ν.
3852/2010, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και
για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.»
ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64β/282/οικ.10070/02.04.2007 (ΦΕΚ 694/3-5-2007
τεύχος Β’)
“Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών
διώξεων εις βάρος τους.”

Άρθρο 3

Υποβολή αίτησης — έγκριση

1. Η αίτηση για την έγκριση της νομικής κάλυψης υποβάλλεται από
τον υπάλληλο προς τον προϊστάμενό του, συνοδευόμενη από
έγγραφα που αποδεικνύουν την άσκηση της ποινικής δίωξης και
παρέχουν πληροφορίες για το στάδιο στο οποίο είναι εκκρεμής η
υπόθεση και την ταυτότητα του δικηγόρου τον οποίο αυτός επέλεξε
για την υπεράσπισή του.

2. Τα κατατεθέντα στοιχεία μαζί με την εισήγηση του αρμόδιου κατά
την παρ. 2 του άρθρου 2 προϊσταμένου, υποβάλλονται προς το
όργανο που έχει την αρμοδιότητα της έγκρισης κατά την παρ. 1 του
άρθρου 2. Μετά την έκδοσή της η σχετική απόφαση κοινοποιείται
στον διωκόμενο υπάλληλο.

Άρθρο 2

Διαδικασία ανάθεσης

1. Με απόφαση

α) του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, εφόσον ο διωκόμενος υπάλληλος ανήκει στο
προσωπικό του υπουργείου,

β) του οργάνου που ασκεί σύμφωνα με το νόμο τη διοίκηση εφόσον
ο υπάλληλος ανήκει σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου
εποπτευόμενο από το ΥΠΕΣΔΔΑ και

γ) του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, εφόσον ο
υπάλληλος ανήκει σε Περιφέρεια, ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ βαθμού ή σε
εποπτευόμενο από αυτούς νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, η
οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, εγκρίνεται η
παροχή υπηρεσιών από δικηγόρο της επιλογής του διωκόμενου
υπαλλήλου, για την υπεράσπισή του σε όλα τα στάδια της σχετικής
διαδικασίας, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αποφάσεως, ή
περαίωσης με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο της σχετικής
διαδικασίας.



2. Για την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου
υποβάλλεται εισήγηση του προϊσταμένου της υπηρεσίας στην οποία
ανήκει ο υπάλληλος, επιπέδου Διεύθυνσης ή αντίστοιχου.

Προκειμένου η υποστήριξη αυτή να γίνει από την Νομική Υπηρεσία
απαιτείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σημειώνουμε ότι η απόφαση πρέπει να ληφθεί κατά τη
συνεδρίαση της πρώτης από σήμερα ορισθείσης συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής, λόγω του κατεπείγοντος.

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

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 22/2015 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της τις επιμέρους εισηγήσεις του κ. Προέδρου,
είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, αυτές του άρθρου 51 του Ν.
3979/11, τις αριθ. πρωτ. 18324/11.9.2015, 18172/10.9.2015 και
18174/10.9.2015 σχετικές αιτήσεις αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου και
μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει την νομική στήριξη των :

1) Αριστείδη Βασιλόπουλου του Ζησίμου, Δημάρχου ΔΦΧ, ΑΦΜ -
124759141, ΑΔΤ - 527932, γεννηθέντος την 9.11.1978, κατοίκου ως εκ της
υπηρεσίας Δεκελείας 97 – Ν. Φιλαδέλφεια.

2) Μιχαήλ Λάλου-Αναγνώστου του Αλεξάνδρου, Αντιδημάρχου
Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΦ-Χ, ΑΦΜ – 107547970, ΑΔΤ AB-063789
γεννηθέντος την 29.4.1978 κατοίκου ως εκ της υπηρεσίας Δεκελείας 97 – Ν.
Φιλαδέλφεια.

3) Ιωάννη Καλαμπόκη του Παναγιώτη, Αντιδημάρχου Τεχνικών
Υπηρεσιών ΔΦΧ, ΑΦΜ -031308482, ΑΔΤ –ΑΕ – 050309/ Τ.Α. Νέας
Φιλαδελφείας, γεννηθέντος την 11.11.1961, κατοίκου ως εκ της υπηρεσίας
Δεκελείας 97 – Ν. Φιλαδέλφεια.

4) Γαβριήλ Γαβριηλίδη του Γεωργίου, Δημοτικού Συμβούλου (και όχι
ΛΑΚΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ που εσφαλμένα
αναγράφεται στο έγγραφο της κας Πταισματοδίκου Ν. Ιωνίας) ΑΦΜ -
042786670, ΑΔΤ – Σ 667279 Τ.Α Ν. Φαλήρου, γεννηθέντος την 9.5.1962,
κατοίκου ως εκ της υπηρεσίας Δεκελείας 97 – Ν. Φιλαδέλφεια.



5) Των υπαλλήλων του Δήμου Χρήστου Κίτσιου του Γεωργίου (υπαλλήλου
Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΦ-Χ) και Ιορδάνη Λαρδή του Τριαντάφυλλου
(υπαλλήλου Δημοτικού Κοιμητηρίου)

μετά το από 29.7.2015 έγγραφο– ΚΛΗΣΗ, εγκαλουμένου δι’ ένα έκαστο

εξ αυτών σε σχέση με την με αριθ. πρωτ. 204 / 29.7.2015 ΠΡ. της κας

Πταισματοδίκου Ν. Ιωνίας προς το Δήμο (εισερχομένου με Α.Π

16729/10.8.2015) μετά την από  25.6.2015 έγκληση του Β. ΚΟΥΡΗ –

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΟΥ Δ.Φ.Χ καθ΄ όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας, μέχρι την

έκδοση αμετάκλητης αποφάσεως, ή περαίωσης με οποιοδήποτε άλλο

νόμιμο τρόπο της σχετικής διαδικασίας

Η νομική υποστήριξη θα γίνει από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου δια
των Δικηγόρων κ.κ. Ζαμπέτας Δρόσου, Μενελάου Παπαδημητρίου και
Χρυσοστόμου Χήτου – Κιάμου, από κοινού ή κατά μόνας, οι οποίοι θα
παρασταθούν κατά την ως άνω προκαταρκτική εξέταση και θα
εκπροσωπήσουν τους αιτούντες ΑΙΡΕΤΟΥΣ (κ. ΔΗΜΑΡΧΟ και κ.κ.
Δημοτικούς Συμβούλους) και ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ του Δήμου, αφού, ως γνωστόν
πλέον, η Νομική Υπηρεσία δύναται σε ποινικού περιεχομένου δίκες να
εκπροσωπήσει και να υποστηρίξει υπόθεση που τους αφορά ποινικά, εφόσον
η πράξη φέρεται να ετελέσθη εν ώρα ασκήσεως καθηκόντων και δεν
προσκρούει στα συμφέροντα του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 200/2015
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



Εσωτ. Διανομή :

1. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3. Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών
4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
6. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
7. Τμήμα Κοιμητηρίου
8. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής

Μέριμνας
9. Αιτηθέντες αιρετούς και υπαλλήλους του Δήμου


