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από το πρακτικό της 23ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 12 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 19083/9.10.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Βαλασόπουλος Βασίλης, Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος,
Αντιπρόεδρος, 3. Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 6.
Σερέτη Χριστίνα, 7. Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, 8. Καλούδης Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι
κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αναγνώστου Ιωάννης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι
ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου οι υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Κατσάρης, Γουρλής,
Σχίζας, Κακάτσιος, Μακρής, και Συρίγου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 301/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξουσιοδότηση Νομικής Υπηρεσίας για παράσταση στο Δικαστήριο.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βαλασόπουλος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για
την ανάγκη να συζητηθεί το θέμα που αφορά στην εξουσιοδότηση Νομικής Υπηρεσίας για παράσταση στο
Δικαστήριο, εκτός ημερησίας διατάξεως.

O υπάλληλος του Δήμου, κ. Κακάτσιος, που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση
του θέματος, ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την έγκρισή τους για την εξουσιοδότηση
Νομικής Υπηρεσίας για παράσταση στο Δικαστήριο. έγγραφο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, και
είπε τα εξής:
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου να
παράσχει νομική κάλυψη και εκπροσώπηση του Προϊσταμένου του Δήμου, Γεωργίου Κακάτσιου, ενώπιον του
Θ΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών την 19/10/2018 καθώς και σε οποιαδήποτε ημερομηνία χρειαστεί
μέχρι και τελεσιδικίας της υπηρεσιακής υπόθεσης, μετά από την αρ. πρωτ. 19325/12.10.2018 αίτησή του προς
το Δήμαρχο και την ταυτάριθμη θετική εισήγηση της υπηρεσίας, σύμφωνα με την § 6 του άρθρου 224Α του Ν .
3852/10 ( ΦΕΚ 87/τ. Α΄) όπως προστέθηκε με το άρθρο 218 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/τ. Α΄/ 19.07.18) «6. Οι
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους
υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση
διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται
ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε
περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπησή
τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο
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δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Αν δεν
υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που
προσλαμβάνεται σύμφωνα με την περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και σύμφωνα με την
περίπτωση ιγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 176, αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για
τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.».
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το άρθρο 24
του Ν. 3613/07
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εξουσιοδοτεί τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου να παράσχει νομική κάλυψη και εκπροσώπηση στον
Προϊστάμενο του Δήμου, Γεώργιο Κακάτσιο, ενώπιον του Θ΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών
την 19/10/2018 καθώς και σε οποιαδήποτε ημερομηνία χρειαστεί μέχρι και τελεσιδικίας της
υπηρεσιακής υπόθεσης, μετά από την αρ. πρωτ. 19325/12.10.2018 αίτησή του προς το Δήμαρχο και την
ταυτάριθμη θετική εισήγηση της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 301/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 16.10.2018

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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