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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 87/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση νομικής στήριξης του υπαλλήλου
του Δήμου κ. Βασ. Κάκκου στο Μονομελές
Πλημμελειοδικείο Αθηνών στις 18/5/2015,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του
Ν. 3979/11».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 29 του μήνα Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 8044/9/24-4-2015
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) Πρελορέντζος
Αρσένιος-Γεώργιος 5) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 6) Αντωνόπουλος
Δημήτριος και 7)  Αράπογλου Γεώργιος μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Γαβριηλίδης Γαβριήλ  2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος, 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.Μ.Λάλος Αναγνώστου προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ..

 Το 6ο θέμα της Η.Δ. συζητήθηκε τελευταίο μεταξύ των θεμάτων αυτής, ενώ

κατά τα λοιπά τηρήθηκε η σειρά με την οποία ήταν εγγεγραμμένα τα

θέματα στην Η.Δ..

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το μοναδικό 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. 8417/27-4-2015 Ενημερωτικό Σημείωμα-
Γνώμη του δικηγόρου του Δήμου κ. Χ.Χήτου-Κιάμου επί του θέματος:

ΘΕΜΑ: «Ενημερωτικό Σημείωμα - Γνώμη»

Στις 21-4-2015 μας κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 6956/15-4-2015
αίτηση του υπαλλήλου του Δήμου Βασιλείου Κάκκου προς τον Δήμο
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος μετά του επισυναπτόμενου κλητηρίου



θεσπίσματος, σύμφωνα με το οποίο καλείται να εμφανισθεί ενώπιον του Η΄
Μονομελούς Πλημμ/κείου Αθηνών στις 18 Μαΐου του έτους 2015,
προκειμένου να δικασθεί με βάση το κατηγορητήριο για πράξη που ετέλεσε εν
ώρα υπηρεσίας (τραυματισμός εξ αμελείας της κ. Γκίνη Τριανταφυλλιάς).

Σας κοινοποιούμε την αίτηση και το κλητήριο θέσπισμα 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
δικάσιμο και εκπροσωπήσουν τον αιτούντα υπάλληλο Βασίλειο Κάκκο 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.

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. 9/2015 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, αυτές του άρθρου 51 του Ν.
3979/11, την αριθ. πρωτ. 6956/15-4-2015 σχετική αίτηση του υπαλλήλου 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 του υπαλλήλου του Δήμου κ. Βασιλείου
Κάκκου από τους δικηγόρους του Δήμου κ.κ. Ζαμπέτα Δρόσου, Μενέλαο
Παπαδημητρίου και Χρυσόστομο Χήτο-Κιάμο, ενεργούντες είτε από κοινού
είτε κατά μόνας, κατά τη δικάσιμο της 18ης Μαΐου 2015 ή σε κάθε μετ’
αναβολή ταύτης συζήτησιν στο Η΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών,
δεδομένου ότι, σύμφωνα και με τη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου,
δύναται αυτή, 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 απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 87/2015
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. Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού
4. Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
6. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
7. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής

Μέριμνας
8. κ. Βασίλειο Κάκκο, υπάλληλο του Δήμου




