ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 9 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 4298/4.2.2011 πρόσκληση του κ. Αντιπροέδρου,
που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών
σαράντα ενός είναι παρόντα τριάντα εννέα,

δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2.

Κολιοφώτης Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα, Γραμματέας, 4.
Σεφτελής Κων/νος, 5. Γεωργάκης Ευάγγελος, 6. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 7. Παπαδόπουλος
Κων/νος, 8. Αντωνίου Ευαγγελία, 9. Βιδάλης Παναγιώτης, 10. Νικηφόρος Ιωάννης, 11.
Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 12. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 13. Χατζηδάκης Γεώργιος, 14.
Γιαννάκης Χρήστος, 15. Καλλαρύτης Χρήστος, 16. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 17. Αντζινάς Ιωάννης,
18. Κυριακουλέας Παύλος, 19. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 20. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 21.
Βασιλείου Ανδρέας, 22. Καλούδης Κων/νος, 23. Σερέτη Χριστίνα, 24. Καπίρη Ελένη, 25.
Αναγνώστου Ιωάννης, 26. Ευσταθίου Αναστάσιος, 27. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 28.
Κωνσταντέας Αναστάσιος, 29. Τσατσούλη Αναστασία, 30. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 31.
Λαγκαδινός Θεοφάνης, 32. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 33. Μπενάς Γεώργιος, 34. Πατσαβός
Παναγιώτης, 35. Αρβανίτης Νικόλαος, 36. Πίκουλα Αργυρώ, 37. Κοκοτίνης Χρήστος και 38. Σόφης
Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 2. Δημητρόπουλος Άγγελος και 3. Αραμπατζής
Γαβριήλ, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος
Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί η τακτική υπάλληλος του Δήμου κ. Καλπουζάνη Αμαλία.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 25/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή αιτήματος του δικηγόρου του Δήμου, κ. Παντολέοντος Π. Λεοντάρα για
ανάκληση της έμμισθης εντολής προς αυτόν για να συνταξιοδοτηθεί και έγκριση καταβολής σ’
αυτόν της προβλεπόμενης από τον Κώδικα περί Δικηγόρων αποζημίωσης.
Η Πρόεδρος τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του
θέματος σχετικά με την αποδοχή παραίτησης του δικηγόρου του Δήμου και κάλεσε τον κ. Δήμαρχο
να το εισηγηθεί.
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Ο Δήμαρχος κ. Βαλασόπουλος, που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του
θέματος, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την από 19.1.2011 αίτηση του δικηγόρου του
Δήμου, κ. Παντολέοντος Λεοντάρα, η οποία έχει ως εξής: «Κύριε Δήμαρχε, στις τελευταίες
συναντήσεις που κάναμε, σας ενημέρωσα προφορικά για την πρόθεσή μου να εγκαταλείψω το
λειτούργημα του δικηγόρου και να συνταξιοδοτηθώ. Έχω ήδη προ πολλού συμπληρώσει συντάξιμο
χρόνο υπηρεσίας. Φυσικό επακόλουθο είναι, μετά τη συνταξιοδότησή μου, να μην έχω τη δυνατότητα
να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στο Δήμο με την ιδιότητα του δικηγόρου.
Θα είναι καλό και για σας να προσληφθεί άλλος συνάδελφος στη θέση μου, ο οποίος και θα
έχει τη δυνατότητα, ως νεώτερος, να συνεχίσει και να αναπληρώσει το κενό που θα δημιουργηθεί.
Με την αίτησή μου αυτή θέλω να σας ευχαριστήσω για την κατανόηση που δείξατε στο αίτημά
μου και βεβαίως να ευχαριστήσω όλους τους Δημάρχους με τους οποίους συνεργάστηκα, όλους τους
δημοτικούς συμβούλους και τους εργαζόμενους στο Δήμο.
Παράκλησή μου το θέμα να έλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να αποφασίσετε για την
ανάκληση της σχετικής εντολής για τη συνεργασία μας με το παραπάνω σκεπτικό.
Σας επισυνάπτω: 1) το με αριθ. πρωτ. 1268/12.1.2011 πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
στο οποίο και αναφέρονται τα σχετικά της συνεργασία μου με το Δήμο, και 2) τα σχετικά άρθρα του
κώδικα περί δικηγόρων που αναφέρονται στις σχέσεις των έμμισθων δικηγόρων με τον εντολέα τους.
Από τη διάταξη του άρθρου 94 παρ. 2 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου προκύπτει
ότι θα πρέπει να μου καταβληθεί συγχρόνως με την αποχώρησή μου, δηλαδή τη λύση τα έμμισθης
εντολής, η προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση».
Μετά από συζήτηση που αναφέρεται στα πρακτικά,
Το Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Αποδέχεται τα αιτήματα του δικηγόρου του Δήμου κ. Παντολέοντος Π. Λεοντάρα, όπως
αυτά διατυπώνονται στην με ημερομηνία 19-01-2011 αίτησή του προκειμένου:
α) Να ανακληθεί η έμμισθη εντολή προς αυτόν για συνεργασία του με το Δήμο με πάγια
αντιμισθία και η οποία άρχισε στις 04-10-1993 και συνεχίστηκε χωρίς διακοπή, κατά τα οριζόμενα
στο με αριθ. πρωτ. 1168/2011 πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών της Δ/νσης Διοίκησης –
Τμήματος Διοίκησης – Γραφείο Προσωπικού του Δήμου και
β) Να καταβληθεί σ’ αυτόν η προβλεπόμενη από τον Κώδικα περί δικηγόρων αποζημίωση
(αρθρ. 94 παρ. 1 και 2 Ν. 3026/1954) συγχρόνως με την αποχώρησή του, δηλαδή τη λύση της
έμμισθης εντολής
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 25/2011.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 10.2.2011
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

