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ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΠ Ο ΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ αριθµ. 48/7-12-2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης
Αριθµ.Αποφ. 507/2016

ΘΕΜΑ: Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου για
εκπροσώπηση υπαλλήλου ενώπιον της
Κας Πταισµατοδίκη και δέσµευση της
σχετικής πίστωσης.

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 7η-12-2015 ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από
την υπ’αριθ. 42146/2-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου και σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010)
περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη
απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα και τα 7 µέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟ ΝΤΕ Σ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος
2. Πράτανος Απόστολος
1. Καρκατζίνος Νικόλαος
3. Αποστόλου Στυλιανός
4. Γεωργαλή Ζωή
2. Αναγνώστου Πασχάλης
5. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6. Γκιζάρης Στέργιος
7. Αγοραστούδη Ευγενία (αναπληρωµατικό µέλος)
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου
Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αφού εισηγήθηκε το 9ο της ηµερησίας
διατάξεως θέµα είπε ότι 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. (περίπτωση στ' της παραγράφου 5 του άρθρου 244
του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 51 του Ν.3979/2011)
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Ύστερα από τα παραπάνω έθεσε υπόψη την αριθ. πρωτ. 42132/2016 αίτηση του
υπαλλήλου του ∆ήµου Παπαδόπουλου Βασιλείου µε την οποία αιτείται τον
ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου προκειµένου να τον εκπροσωπήσει ενώπιον της
Κας Πταισµατοδίκη του Α΄ τµήµατος , ύστερα από την κλήση του να εξεταστεί
σε προκαταρκτική εξέταση και να δώσει εξηγήσεις κατόπιν µήνυσης του
Ευάγγελου Σουφλερού
Για την παροχή εγγράφων εξηγήσεων – υποµνήµατος από τον
υπάλληλο Παπαδόπουλου Βασίλειο χρήζει σύνταξης
και
κατάθεσης
υποµνήµατος από πληρεξούσιο ∆ικηγόρο ενώπιον της Κας Πταισµατοδίκη και
πρότεινε τον ορισµό του δικηγόρου Θεσσαλονίκης Ματέλλα Χρήστου (Α.Μ.
4827), κάλεσε δε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Σηµειωτέον ότι η εν λόγω κλήση σε προκαταρκτική εξέταση δεν αποτελεί
συνέπεια καταγγελίας εκ µέρους της υπηρεσίας.
Έθεσε επίσης υπόψη τις από 2-12-2016 προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για
δέσµευση ποσού 132,68€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 (α/α 860) αντίστοιχα για
την αµοιβή του δικηγόρου και πρότεινε τη δέσµευση των πιστώσεων
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του
Προέδρου της και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και του Ν.3979/2011
ΑΠΟ ΦΑΣ Ι ΖΕ Ι

οµόφωνα

1.
Ορίζει το δικηγόρο Θεσσαλονίκης Ματέλλα Χρήστο (Α.Μ. 4827)
πληρεξούσιο δικηγόρο, προκειµένου να εκπροσωπήσει τον υπαλλήλο του ∆ήµου
Παπαδόπουλο Βασίλειο ενώπιον της Κας Πταισµατοδίκη του Α΄ τµήµατος µε
τη σύνταξη και κατάθεση υποµνήµατος.
Η εν λόγω κλήση σε προκαταρκτική εξέταση δεν αποτελεί συνέπεια καταγγελίας
εκ µέρους της υπηρεσίας.
2. ∆εσµεύει πίστωση ποσού 132,68€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 για την αµοιβή
του δικηγόρου (α/α 860)
H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 507/2016.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
εξής:
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Υ Π Ο Γ ΡΑ Φ Ε Σ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

