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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 17/2011 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 108/2011                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                        

«Έγκριση νομικής στήριξης της υπαλλήλου 
του Δήμου Β.Παπαευθυμίου στο Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο Αθηνών (23/9/11), σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 
3979/11». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνισμού 
Διασποράς (Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2) σήμερα στις 20 του μήνα 
Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  
Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
μετά την υπ΄αριθ. 10907/17/16-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής κ. Χαράλαμπου Μπόβου, 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 Β΄. 



 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1) Μπόβος Χαράλαμπος, Πρόεδρος  2) Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Μαυράκη-Φίλου 
Παρασκευή και 5) Σιμιγδαλά Ειρήνη, μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Νικολόπουλος Φώτιος    2) Παπαλουκά Ευτυχία   3)  Κόντος Σταύρος 
4)  Βαλασσάς  Βεργής 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου και 
του τρίτου των ανωτέρω παρέστησαν, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 
παρ. 2 του Ν. 3852/10, τα αναπληρωματικά μέλη της πλειοψηφίας και 
μειοψηφίας κ.κ. Λαζαρίδης Πέτρος και Πλάτανος Ελευθέριος αντιστοίχως. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 10879/15-9-2011 γνωμοδότηση-εισήγηση 
του δικηγόρου του Δήμου κ. Μ.Παπαδημητρίου επί του θέματος :  
 
ΘΕΜΑ : ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ επί σχετικού αιτήματος με το αριθ. πρωτ. 

10193/30.8.2011 έγγραφο της Δντριας του ΚΕΠ Δήμου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Κας ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ  για 

νομική υποστήριξη από δικηγόρο του Δήμου . 
 
 
 
 

     Επί του από 29.8.2011 και με αριθ. πρωτ. 10193/30.8.2011 εγγράφου της 

Δντριας του ΚΕΠ Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος κας Βιργινίας Παπαευθυμίου  σε 

σχέση με τη δίκη της 23.9.2011 στην οποία είναι κατηγορούμενη ως 

διευθύντρια του τότε Δήμου Νέας Χαλκηδόνας έχω την τιμή να εκθέσω τα εξής, 

ήτοι: 

     Από το άρθρο 244  Νόμου 3852/2010 και την παράγραφο 5 περίπτωση στ 
όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του Ν.3979/2011 
(ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α'). προβλέπονται τα εξής: 



Πρόσληψη προσωπικού – Διαδικασία πρόσληψης 

5………………………………………………………………………………………… 

 
στ) «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.»  
     Άλλαξε με την τροποποίηση αυτή το προηγούμενο νομικό καθεστώς όπου 
προεβλέπετο ότι << Τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση των υπαλλήλων δήμων και περιφερειών, 
ενώπιον δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για 
αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. 
κ.λπ  και ότι συντελείτο μετά από αίτηση του οικείου δημάρχου ή 
περιφερειάρχη και εφόσον είχε προηγηθεί απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του. Για την 
ανάθεση της υπόθεσης , κατά τα προηγούμενα, εξεδίδετο απόφαση του 
Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους>>. 
     Η διάταξη ως σήμερα ισχύει αφορά μόνο τους εν ενεργεία υπαλλήλους και 
όχι τους εν συντάξει όπως είναι η ετέρα κατηγορουμένη Κα Αστερία 
Κοκολάτου – τότε Δντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Χαλκηδόνας 
Αττικής. 
 
Κατόπιν τούτων έχω τη γνώμη πως η  Οικονομική Επιτροπή  πρέπει να κάνει 
δεκτό το αίτημα και να να αποφασίσει σχετικά, ορίζοντας πληρεξούσιο 
δικηγόρο της κας Βιργινίας Παπαευθυμίου εκ των υπηρετούντων εις την 
Νομική Υπηρεσία την κα Ζαμπέτα Δρόσου και εμένα τον Μενέλαο 
Παπαδημητρίου για να την υπερασπισθούμε, από κοινού η κατά μόνας, κατά 
τη δικάσιμο της 23ης Σεπτεμβρίου 2011 ή σε κάθε μετ’ αναβολήν ταύτης 
συζήτησιν στο    Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.  
 
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. 17/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
 



 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, αυτές του άρθρου 51 του Ν. 3979/11 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 της υπαλλήλου του Δήμου και Δντριας του Κ.Ε.Π. 
Φιλ/φειας-Χαλκηδόνος κας Βιργινίας Παπαευθυμίου από τους δικηγόρους του 
Δήμου κα Ζαμπέτα Δρόσου και κ. Μενέλαο Παπαδημητρίου, ενεργούντες από 
κοινού ή κατά μόνας, κατά την δικάσιμο της 23ης/9/2011 ενώπιον του 
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ή σε κάθε μετ΄ αναβολήν αυτής 
συζήτηση. 

 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  108/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

 
 

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