ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

Απφζπαζκα
απφ ην πξαθηηθφ ηεο 17εο ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ζιηνχπνιεο

ήκεξα 31 Απγνχζηνπ 2015, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 16:30 ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε
εθηάθησο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Ζιηνχπνιεο, κεηά απφ ηελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 25364/26.8.2015 πξφζθιεζε
ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δφζεθε ζε θάζε χκβνπιν, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010.
Μεηά ηε δηαπίζησζε φηη ην πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν κειψλ ζαξάληα ελφο
είλαη παξφληα ηξηάληα δχν, δει. νη θ.θ. 1. εθηειήο Κσλ/λνο, Πξφεδξνο, 2. Καιαληίδεο Γεκήηξηνο,
Αληηπξφεδξνο, 3. Κνπξή Μαξία, Γξακκαηέαο, 4. Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 5. Υαηδεδάθεο Γεψξγηνο, 6.
Παπαδφπνπινο Κσλ/λνο, 7. Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 8. Φπξξφπνπινο Δπζηάζηνο, 9. Παληαδφπνπινο Ζιίαο,
10. εξέηε Υξηζηίλα, 11. Καιαξξχηεο Υξήζηνο, 12. Εαλληά Δπθεκία, 13. Αληδηλάο Ησάλλεο, 14. Βηδάιεο
Παλαγηψηεο, 15. Γηαλλφπνπινο Θεκηζηνθιήο, 16. Γεκεηξφπνπινο Άγγεινο, 17. Κνξκά – Γθνπηδηάλα
Γήκεηξα, 18. Μπαζνχξεο Μαξίλνο, 19. Νηθεθφξνο Ησάλλεο, 20. Καπίξε Διέλε, 21. Κνθνηίλεο Υξήζηνο, 22.
Αζβεζηάο Γεκήηξηνο, 23. Υξπζνπιάθεο Φψηηνο, 24. Αληχπαο Γεψξγηνο, 25. Γνπβή Αγγειηθή, 26. Αγαδάθνο
Γεψξγηνο, 27. Σζαηζνχιε Αλαζηαζία, 28. Μαξγαξψλεο Παλαγηψηεο, 29. Κνπξήο Μηραήι, 30. Παληαδφπνπινο
Γεκήηξηνο, 31. Πίθνπια Αξγπξψ θαη 32. φθεο Γεψξγηνο, φηη νη θ.θ. 1. Υσκαηά Αηθαηεξίλε, 2. Καινχδεο
Κσλ/λνο, 3. Κνχξηεο Αλδξέαο, 4. Παλαγηψηαξεο Αλαζηάζηνο, 5. Γξεγνξέαο Ησάλλεο, 6. Γεσξγίνπ Γεκήηξηνο,
7. Αλαγλψζηνπ Ησάλλεο, 8. Δπζηαζίνπ Αλαζηάζηνο, 9. Πνχινο Ησάλλεο, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ
λφκηκα, φηη ν Γήκαξρνο, θ. Βαζίιεηνο Βαιαζφπνπινο, είλαη παξψλ, ν θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο. Παξψλ ζηε ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. Αλαζηφπνπινο Γεκήηξηνο.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε κφληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 273/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καζνξηζκφο ζέζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο ππνςήθησλ δηθεγφξσλ, ζην Γήκν Ζιηνχπνιεο
(Απφ ηε ζπλεδξίαζε έρεη απνρσξήζεη ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο θ. Αζβεζηάο)
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. Αλαζηφπνπινο, πνπ εηζεγήζεθε ην 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ηνπ πκβνπιίνπ ην ππ’ αξηζ. 25543/2015 έγγξαθφ ηνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα εμήο:
Παξαθαινχκε φπσο εηζάγεηε ζην Δεκνηηθφ Σπκβνχιην γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο, αλαθνξηθά κε ην
αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο, θαη γηα ην νπνίν ζαο γλσξίδνπκε ηα θάησζη:
1. Με ην Ν. 4194/2014, αξ. 13, παξ. 3, γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ππνςήθησλ δηθεγφξσλ, κεηαμχ ησλ άιισλ
αλαθέξνληαη φηη ‘’Η άζθεζε επηηξέπεηαη επίζεο λα γίλεη ζηηο λνκηθέο ππεξεζίεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη
ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ, ζηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (Ν.Π.Δ.Δ.) θαη Οξγαληζκψλ θαη γεληθά ζε
λνκηθέο ππεξεζίεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αζθνχκελσλ
δηθεγφξσλ, ν αθξηβήο ρξφλνο άζθεζεο θαζψο θαη ην χςνο ηεο ακνηβήο ηνπ θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε
ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δηθαηνζχλεο, θαηά ην ιφγν απηφ αξκνδηφηεηαο θαζελφο, ηε δε βεβαίσζε
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άζθεζεο ρνξεγεί ν πξντζηάκελνο ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο ή ηνπ γξαθείνπ δηθαζηηθνχ ή ν λνκηθφο ζχκβνπινο
ηνπ θνξέα. Η άζθεζε ζηηο λνκηθέο ππεξεζίεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θνξέσλ είλαη σο εμάκελε, κπνξεί δε λα
παξαηαζεί γηα άιινπο έμη (6) κήλεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5.΄΄
2. Με ηνλ ηζρχνληα ΟΕΥ ηνπ Δήκνπ πξνβιέπνληαη 3 ζέζεηο δηθεγφξσλ ελψ ζήκεξα δελ ππεξεηεί θαλέλαο
δηθεγφξνο ιφγσ ζπληαμηνδνηήζεσλ, θαη νη αλάγθεο λνκηθήο ππνζηήξημεο ηνπ Δήκνπ είλαη επηηαθηηθέο.
3. Σηα κέρξη ζήκεξα αηηήκαηα καο πξνο ηελ πνιηηεία γηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ ζέζεσλ δελ έρεη ππάξμεη
αληαπφθξηζε, θαη ηα δηάθνξα λνκηθά ζέκαηα, θαιχπηνληαη θαηά ηελ πεξίπησζε απφ εμσηεξηθνχο δηθεγφξνπο.
4. Γηα ηηο αλάγθεο ππνβνήζεζεο ηνπ έξγνπ ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο θαη ηνπ Ννκηθνχ Σπκβνχινπ, θαζψο θαη ηεο
παξνρήο δπλαηφηεηαο απαζρφιεζεο, αζθνχκελσλ δηθεγφξσλ ηεο πφιεο καο, πξνηείλνπκε:
α) Τελ πξφζιεςε δχν (2) ππνςήθησλ δηθεγφξσλ, γηα ην 2015 θαη γηα θάζε έηνο εθεμήο, πνπ ζα
πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε, ζηελ Ννκηθή Υπεξεζία ηνπ Δήκνπ Ηιηνχπνιεο.
β) Τν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο άζθεζεο ηνπο, νξίδεηαη γηα έμη (6) κήλεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο γηα επηπιένλ
δηάζηεκα (6) κελψλ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηελ απνδνρή ηεο παξάηαζεο απηήο απφ ηνλ Υπνπξγφ
Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξψπηλσλ Δηθαησκάησλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ
άξζξνπ 13 ηνπ λ. 4194/2013.
γ) Τε κεληαία απνδεκίσζή ηνπο ζην πνζφ ησλ εμαθνζίσλ (600) επξψ. Τν παξαπάλσ πνζφ δελ ππφθεηηαη ζε
αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο, παξά κφλν ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο θάζε
εκεξνινγηαθνχ κελφο.
δ) Τν σξάξην ηεο εκεξήζηαο απαζρφιεζεο ησλ αζθνχκελσλ δηθεγφξσλ νξίδεηαη ζε νθηψ (8) ψξεο, ζχκθσλα
κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Υπεχζπλνο ηήξεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ παξνπζηνινγίνπ θαη ηεο άζθεζεο ησλ
απαζρνινχκελσλ ππνςήθησλ δηθεγφξσλ είλαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ.
ε) Η ακνηβή ησλ αζθνπκέλσλ ζα θαηαβάιιεηαη κε βάζε ην παξνπζηνιφγην, κε έληαικα απφ ηελ αξκφδηα
Δηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ηνπ Δήκνπ.
Μεηά απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ην Δεκνηηθφ Σπκβνχιην, ε παξαπάλσ απφθαζε ζα ζηαιεί ζην
Υπνπξγείν Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξψπηλσλ Δηθαησκάησλ, ην νπνίν ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε
Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο ησλ Υπνπξγψλ Δηθαηνζχλεο θαη Οηθνλνκηθψλ, θαη ε νπνία ζα δεκνζηεπηεί ζηελ
Εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.
Με ηελ απφθαζε απηή πξνθαιείηαη ζπλνιηθή δαπάλε χςνπο ηξηψλ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ επξψ (3.600,00€) γηα
ην ηξέρνλ έηνο, πνπ ζα θαιπθζεί απφ ηνλ ππφ αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δήκνπ Ηιηνχπνιεο, νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2015 (Κ.Α. 10.6041 - κεηά ηελ θαηάιιειε αλάπηπμή ηνπ - ‘’Απνδεκίσζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο Αζθνχκελσλ
Δηθεγφξσλ’’). Η ζπλνιηθή δαπάλε ζα πξνβιέπεηαη θαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ επφκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ
θαη γηα κηα πεληαεηία ηνπιάρηζηνλ.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην
αθνχ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67 θαη 69 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ην Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ)
Οκφθσλα απνθαζίδεη
Δγθξίλεη ηελ πξφζιεςε δχν (2) ππνςήθησλ δηθεγφξσλ, γηα ην 2015 θαη γηα θάζε έηνο εθεμήο, πνπ ζα
πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε, ζηελ Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο, κε ηηο
παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
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Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο άζθεζεο ηνπο, νξίδεηαη γηα έμη (6) κήλεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο γηα επηπιένλ
δηάζηεκα (6) κελψλ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηελ απνδνρή ηεο παξάηαζεο απηήο απφ ηνλ
Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 4194/2013.
Ζε κεληαία απνδεκίσζή ηνπο ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εμαθνζίσλ (600) επξψ. Σν παξαπάλσ πνζφ δελ
ππφθεηηαη ζε αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο, παξά κφλν ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ζα
θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ κελφο.
Σν σξάξην ηεο εκεξήζηαο απαζρφιεζεο ησλ αζθνχκελσλ δηθεγφξσλ νξίδεηαη ζε νθηψ (8) ψξεο, ζχκθσλα
κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Τπεχζπλνο ηήξεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ παξνπζηνινγίνπ θαη ηεο άζθεζεο ησλ
απαζρνινχκελσλ ππνςήθησλ δηθεγφξσλ είλαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.
Ζ ακνηβή ησλ αζθνπκέλσλ ζα θαηαβάιιεηαη κε βάζε ην παξνπζηνιφγην, κε έληαικα απφ ηελ αξκφδηα
Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ.
Μεηά απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ε παξαπάλσ απφθαζε ζα ζηαιεί
ζην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ, ην νπνίν ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ
έθδνζε Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο θαη Οηθνλνκηθψλ, θαη ε νπνία ζα
δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.
Με ηελ απφθαζε απηή πξνθαιείηαη ζπλνιηθή δαπάλε χςνπο ηξηψλ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ επξψ (3.600,00€)
γηα ην ηξέρνλ έηνο, πνπ ζα θαιπθζεί απφ ηνλ ππφ αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 (Κ.Α. 10.6041 - κεηά ηελ θαηάιιειε αλάπηπμή ηνπ - ‘’Απνδεκίσζε Πξαθηηθήο
Άζθεζεο Αζθνχκελσλ Γηθεγφξσλ’’). Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ζα πξνβιέπεηαη θαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ
επφκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ θαη γηα κηα πεληαεηία ηνπιάρηζηνλ.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 273/2015 είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.
Μεηά ηε ζχληαμή ηνπ ην πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΔΦΣΔΛΖ

Υ.Γηαλλάθεο, Α.Υσκαηά, Γ. Υαηδεδάθεο, Κ Παπαδφπνπινο, Α.Μαξθνπιάθε

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Δ.Φπξξφπνπινο, Ζ.Παληαδφπνπινο, Υ.εξέηε, Υ.Καιαξξχηεο, Δ.Εαλληά,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 3.9.2015

Η.Αληδηλάο, Π.Βηδάιεο, Θ.Γηαλλφπνπινο, Α.Γεκεηξφπνπινο,Γ.Κνξκά-Γθνπηδηάλα

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Κ.Καινχδεο, Μ.Μπαζνχξεο, Α.Κνχξηεο, Μ.Κνπξή, Α.Παλαγηψηαξεο,
Η.Νηθεθφξνο, Η.Γξεγνξέαο, Γ. Γεσξγίνπ, Δ.Καπίξε,
Υ.Κνθνηίλεο, Γ.Καιαληίδεο, Γ.Αζβεζηάο, Φ.Υξπζνπιάθεο, Γ.Αληχπαο,

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΔΦΣΔΛΖ

Α.Γνπβή, Η.Αλαγλψζηνπ, Γ. Αγαδάθνο, Α.Σζαηζνχιε, Π.Μαξγαξψλεο,
Α.Δπζηαζίνπ, Μ.Κνπξήο, Γ.Παληαδφπνπινο, Η.Πνχινο, Α.Πίθνπια, Γ.φθεο
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