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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 5/2019 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο 
 
Αξηζ. Απόθαζεο : 21/2019                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Έγκπιζη νομικήρ ζηήπιξηρ Γημάπσος κ. 
Απ.Βαζιλόποςλος ζηο Γ΄Μονομελέρ 
Πλημμελειοδικείο Αθηνών ζηιρ 11/4/2019, 
ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 51 ηος 
Ν. 3979/11». 

 
 
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ηελ 6ε ηνπ κήλα Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα 
Σεηάξηε θαη ώξα 9 π.κ. ζπλήιζε ζε  ηαθηηθή πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 
2799/5/1-2-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. 
Αξηζηείδε Βαζηιόπνπινπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά 
θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ 
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 



Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
ΠΑΡΟΝΣΔ 
 

1) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο  2) Κόληνο 
Απόζηνινο, Αληηπξόεδξνο 3) Αλαληάδεο Νηθόιανο 4) Καιακπόθεο 
Ησάλλεο θαη 5) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο, κέιε. 

 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Παπαινπθά Δπηπρία 2) Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο 3)Γεσξγακιήο 
Λύζζαλδξνο  θαη 4) Πιάηαλνο Διεπζέξηνο,  νη νπνίνη δελ 
πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ.  

 
 

Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
θαη εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο :  
 
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 2051/25-1-2019 Αίηεζε ηνπ Γεκάξρνπ θ. 
Αξηζηείδε Βαζηιόπνπινπ επί ηνπ ζέκαηνο:  
 
ΑΗΣΖΖ:  
 

ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΤ ηνπ Εεζίκνπ, Γεκάξρνπ Νέαο 
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο, θαηνίθνπ σο εθ ηεο ππεξεζίαο Ν. 
Φηιαδειθείαο (Γεθειείαο 97) κεηά ΑΗΣΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ από 
ηνπο επί παγία αληηκηζζία δηθεγόξνπο ηεο Ν.Τ ηνπ ΓΝΦ-ΝΥ.-. 
 
ΘΔΜΑ : Γηαβίβαζε ηoπ ππ΄αξηζκ. Β.Κι. ΗB 16/8959 ΚΛΖΣΖΡΗΟΤ 

ΘΔΠΗΜΑΣΟ. 

     ηηο 11.1.2019 ζην θεξόκελν ωο ζπγθαηεγνξνύκελό κνπ Γεκήηξην 

Κώζηα ηνπ Νηθνιάνπ επηδόζεθε ην ωο άλω Κιεηήξην Θέζπηζκα κε ηα 

νπνίν θαιείηαη λα εκθαληζζεί ζην Γ΄ Μνλνκειέο Πιεκκειεηνδηθείν 

Αζελώλ ζηηο 11 Απξηιίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 9 π. κ. ζην 

θηήξην 9 πξώελ ρνιήο Δπειπίδωλ (αίζνπζα 2) – θαη από ην νπνίν 

πξνθύπηεη όηη θέξνκαη θαηεγνξνύκελνο ωο Γήκαξρνο γηα παξάβαζε 

ηωλ άξζξωλ 26παξ. 1α, 27 παξ.1 & 178 Π.Κ όηη δήζελ ζηηο 22/03/2016 κε 

πξόζεζε θη απζαίξεηα εζξαύζζε από εκάο ε ζθξαγίδα πνπ είρε ζέζεη ε 

αξρή ( ηα όξγαλα ηεο Γλζεο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλωληώλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο) από 17/6/2015 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ππαίζξηνπ 

ρώξνπ ζηάζκεπζεο πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ηωλ νδώλ Δζλ. Αληηζηάζεωο – 

Κ. Βάξλαιε γηα ηελ θαηάζρεζε θαη ηε θύιαμε ηωλ θιεηζκέλωλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ρώξνπ απηνύ πξαγκάηωλ. 



          Με ηελ παξνύζα αίηεζή κνπ θαη ην ζπλεκκέλν Κιεηήξην Θέζπηζκα 

παξαθαιείζζε λα ιάβεηε απόθαζε πξνθεηκέλνπ ε Ννκηθή Τπεξεζία δηα ησλ 

Γηθεγόξσλ Εακπέηαο Γξόζνπ, Μελειάνπ Παπαδεκεηξίνπ θαη Υξπζνζηόκνπ 

Υήηνπ – Κηάκνπ, από θνηλνύ ή θαηά κόλαο, παξαζηαζνύλ ελώπηνλ ηνπ Γ΄ 

Μνλνκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ Αζελώλ  θαηά ηελ σο άλσ κε απηά νξηζζείζα 

δηθάζηκν ή ζε θάζε κεη΄αλαβνιήλ ηαύηεο ζπδήηεζε θαη κε εθπξνζσπήζνπλ 

σο αηξεηό – Γήκαξρν, αθνύ σο γλσζηόλ πιένλ ε Ννκηθή Τπεξεζία δύλαηαη 

ζε πνηληθνύ πεξηερνκέλνπ δίθεο λα κε εθπξνζσπήζεη θαη λα κε ππνζηεξίμεη 

ζε ππόζεζε πνπ  κε αθνξά πνηληθά, εθόζνλ ε πξάμε θέξεηαη λα εηειέζζε ελ 

ώξα αζθήζεσο θαζεθόλησλ θαη δελ πξνζθξνύεη ζηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ. 

 
Ζ πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζηηο παξαθάηω λνκηθέο 
δηαηάμεηο:  
   
         Νόκνο 3979/2011 - Άξζξν 51 Ννκηθή ππνζηήξημε ππαιιήιωλ θαη 
αηξεηώλ δήκωλ θαη πεξηθεξεηώλ 

Ζ πεξίπησζε ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 244 ηνπ Ν. 3852/2010 
(Καιιηθξάηε) αληηθαζίζηαηαη, σο εμήο: 

«Οη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο ππνρξενύληαη ζηε λνκηθή ζηήξημε ηωλ 
ππαιιήιωλ πνπ ππεξεηνύλ ζε απηνύο, ελώπηνλ ηωλ δηθαζηεξίωλ ή 
ηωλ δηθαζηηθώλ αξρώλ, όηαλ δηώθνληαη πνηληθώο γηα αδηθήκαηα, πνπ 
ηνπο απνδίδνληαη θαηά ηελ ελάζθεζε ηωλ θαζεθόληωλ ηνπο. Οη 
ππάιιεινη ζηεξνύληαη ηεο λνκηθήο θάιπςεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε άζθεζε 
πνηληθήο δίσμεο ελαληίνλ ηνπο απνηειεί ζπλέπεηα θαηαγγειίαο εθ κέξνπο ηεο 
ππεξεζίαο. Ζ εθπξνζώπεζε ζπληειείηαη από δηθεγόξν ηνπ δήκνπ ή ηεο 
πεξηθέξεηαο, κεηά από αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ πξνο ηνλ νηθείν δήκαξρν ή 
πεξηθεξεηάξρε, ύζηεξα από απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. ε 
πεξίπησζε πνπ δελ ππεξεηεί δηθεγόξνο κε πάγηα έκκηζζε εληνιή ε 
εθπξνζώπεζε γίλεηαη από πιεξεμνύζην δηθεγόξν, ζύκθσλα θαη κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 θαη 176 ηνπ Ν. 3852/2010, αληίζηνηρα. Οη αλωηέξω 
δηαηάμεηο εθαξκόδνληαη θαη γηα ηνπο αηξεηνύο ηωλ δήκωλ θαη ηωλ 
πεξηθεξεηώλ.»  

ΚΤΑ ΓΗΓΑΓ/Φ.64β/282/νηθ.10070/02.04.2007 (ΦΔΚ 694/3-5-2007 ηεύρνο 
Β’) 

―Ννκηθή θάιπςε ηερληθώλ ππαιιήισλ ζε πεξίπησζε πνηληθώλ δηώμεσλ εηο 
βάξνο ηνπο.‖ 

Άξζξν 3  

Τπνβνιή αίηεζεο — έγθξηζε  

1. Ζ αίηεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο λνκηθήο θάιπςεο ππνβάιιεηαη από ηνλ 
ππάιιειν πξνο ηνλ πξντζηάκελό ηνπ, ζπλνδεπόκελε από έγγξαθα πνπ 
απνδεηθλύνπλ ηελ άζθεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο θαη παξέρνπλ πιεξνθνξίεο 
γηα ην ζηάδην ζην νπνίν είλαη εθθξεκήο ε ππόζεζε θαη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ 
δηθεγόξνπ ηνλ νπνίν απηόο επέιεμε γηα ηελ ππεξάζπηζή ηνπ.  

2. Σα θαηαηεζέληα ζηνηρεία καδί κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ θαηά ηελ παξ. 
2 ηνπ άξζξνπ 2 πξντζηακέλνπ, ππνβάιινληαη πξνο ην όξγαλν πνπ έρεη ηελ 



αξκνδηόηεηα ηεο έγθξηζεο θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2. Μεηά ηελ έθδνζή 
ηεο ε ζρεηηθή απόθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ δησθόκελν ππάιιειν.  

Άξζξν 2  

Γηαδηθαζία αλάζεζεο  

1. Με απόθαζε  

α) ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, 
εθόζνλ ν δησθόκελνο ππάιιεινο αλήθεη ζην πξνζσπηθό ηνπ ππνπξγείνπ,  

β) ηνπ νξγάλνπ πνπ αζθεί ζύκθσλα κε ην λόκν ηε δηνίθεζε εθόζνλ ν 
ππάιιεινο αλήθεη ζε λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ επνπηεπόκελν από 
ην ΤΠΔΓΓΑ θαη 

γ) ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, εθόζνλ ν ππάιιεινο 
αλήθεη ζε Πεξηθέξεηα, ΟΣΑ Α΄ ή Β΄ βαζκνύ ή ζε επνπηεπόκελν από απηνύο 
λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, ε νπνία εθδίδεηαη ύζηεξα από αίηεζε ηνπ 
ππαιιήινπ, εγθξίλεηαη ε παξνρή ππεξεζηώλ από δηθεγόξν ηεο επηινγήο ηνπ 
δησθόκελνπ ππαιιήινπ, γηα ηελ ππεξάζπηζή ηνπ ζε όια ηα ζηάδηα ηεο 
ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο, κέρξη ηελ έθδνζε ακεηάθιεηεο απνθάζεσο, ή 
πεξαίσζεο κε νπνηνδήπνηε άιιν λόκηκν ηξόπν ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

2. Γηα ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ 
ππνβάιιεηαη εηζήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθεη ν 
ππάιιεινο, επηπέδνπ Γηεύζπλζεο ή αληίζηνηρνπ. 

 
Πξνθεηκέλνπ ε ππνζηήξημε απηή λα γίλεη από ηελ Ννκηθή Τπεξεζία 

απαηηείηαη απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
   

     Καηόπηλ ηνύηωλ ζαο δηαβηβάδω κε ηελ αίηεζε ην ελ ιόγω θιεηήξην 

ζέζπηζκα θαη παξαθαιείζζε λα ιάβεηε ηε ζρεηηθή απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ ε Ννκηθή Τπεξεζία δηα ηωλ 

Γηθεγόξωλ Εακπέηαο Γξόζνπ, Μελειάνπ Παπαδεκεηξίνπ θαη 

Υξπζνζηόκνπ Υήηνπ – Κηάκνπ, από θνηλνύ ή θαηά κόλαο, παξαζηαζνύλ 

θαηά ηελ ωο  άλω δηθάζηκν ή ζε θάζε κεη’  αλαβνιή ηαύηεο ζην ελ ιόγω 

δηθαζηήξην θαη κε εθπξνζωπήζνπλ ωο Γήκαξρν ζηελ αλαθεξόκελε 

δίθε εθόζνλ νη πξάμεηο θέξνληαη λα ηειέζζεθαλ ελ ώξα αζθήζεωο ηωλ 

θαζεθόληωλ κνπ θαη δελ πξνζθξνύεη ε ππεξάζπηζε απηή ζηα 

ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ. 

 
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ 
κειώλ ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ 
θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 5/2019 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. 
Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Ζ Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, είδε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/10, απηέο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν. 
3979/11, ηελ αξηζ. πξση. 2051/25-1-2019 ζρεηηθή αίηεζε ηνπ Γεκάξρνπ Ν.Φ.-



Ν.Υ. θ. Αξ. Βαζηιόπνπινπ θαη κειέηεζε όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία πνπ 
ηέζεθαλ ππόςε ηεο, 
 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η  νκόθωλα 
 
Δγθξίλεη ηελ λνκηθή ζηήξημε ηνπ Γεκάξρνπ Ν.Φ.-Ν.Υ. θ. Αξηζηείδε 

Βαζηιόπνπινπ θαηόπηλ ησλ ζπλεκκέλσλ ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο 

εγγξάθσλ (ΚΛΖΔΩ & ΚΛΖΣΖΡΗΟΤ ΘΔΠΗΜΑΣΟ) ηεο Δηζαγγειίαο 

Πξσηνδηθώλ Αζελώλ, δπλάκεη ησλ νπνίσλ θαιείηαη σο θαηεγνξνύκελνο γηα 

ηηο ζε απηά αλαθεξόκελεο άδηθεο πξάμεηο λα παξνπζηαζηεί θαη δηθαζζεί ζηηο 

11 Απξηιίνπ 2019 ζην Γ΄ Μνλνκειέο Πιεκ/θείν Αζελώλ [θαηεγνξείηαη γηα 

παξάβαζε ησλ άξζξσλ 26 παξ. 1α, 27 παξ.1 & 178 Π.Κ, ήηνη όηη δήζελ ζηηο 

22/03/2016 κε πξόζεζε θη απζαίξεηα εζξαύζζε από ην Γήκν ε ζθξαγίδα πνπ 

είρε ζέζεη ε αξρή ( ηα όξγαλα ηεο Γλζεο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο) από 17/6/2015 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ππαίζξηνπ ρώξνπ 

ζηάζκεπζεο πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ νδώλ Δζλ. Αληηζηάζεσο – Κ. Βάξλαιε 

γηα ηελ θαηάζρεζε θαη ηε θύιαμε ησλ θιεηζκέλσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ρώξνπ απηνύ πξαγκάησλ] θαη ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. 2051/25-1-2019 

ζρεηηθή αίηεζή ηνπ, κε ηελ νπνία αηηείηαη ηελ παξνρή λνκηθήο θάιπςεο από ηε 

Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ζηελ αλσηέξσ δηθάζηκν ή ζε όπνηα κεη΄αλαβνιή 

εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο. 

 
Ζ λνκηθή ζηήξημε ζα γίλεη από ηελ Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ δηά ησλ 

Γηθεγόξσλ θ.θ. Εακπέηαο Γξόζνπ, Μελειάνπ Παπαδεκεηξίνπ θαη 
Υξπζνζηόκνπ Υήηνπ – Κηάκνπ, από θνηλνύ ή θαηά κόλαο, νη νπνίνη ζα 
παξαζηαζνύλ θαηά ηελ σο άλσ δηθάζηκν ή ζε όπνηα κεη΄αλαβνιή εθδίθαζε 
ηεο ππόζεζεο θαη ζα εθπξνζσπήζνπλ ηνλ αηηνύληα Γήκαξρν, αθνύ, σο 
γλσζηόλ πιένλ, ε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ δύλαηαη ζε πνηληθνύ 
πεξηερνκέλνπ δίθεο λα εθπξνζσπήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ππόζεζε πνπ 
αθνξά αηξεηνύο πνηληθά, εθόζνλ ε πξάμε θέξεηαη λα ηειέζζεθε ελ ώξα 
αζθήζεσο ησλ θαζεθόλησλ ηνπο θαη δελ πξνζθξνύεη ζηα ζπκθέξνληα ηνπ 
Γήκνπ. 
 
 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  21/2019 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 

 
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΖ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΖ ΟΗΚ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 

ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ 
 



 
 
Ακπιβέρ Ανηίγπαθο                                       
Η Υπεύθςνη ηηρ Υπηπεζίαρ                                          
Γιεκπ/ζεωρ Απσείος-Ππωηοκόλλος  
 
Λεβανηή Δμμανολία 
 
 
 

            Δζωη. Γηαλνκή :  
 

1. Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπεξεζίαο 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Γ/λζε Οηθ. Τπεξεζηώλ 
4. Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 
5. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
6. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  
 
 


