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ΘΕΜΑ: Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 19815/19-12-2016 αίτησης του Αντιδημάρχου κ.
Κουτσονικολή Χαράλαμπου περί νομικής στήριξης.
Στους Μολάους, σήμερα την 19-12-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 19768/15-12-2016 πρόσκληση
του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)

Δουμάνη Σοφία

2 Σουρλάς Ιωάννης

Μαρούσης Χαράλαμπος

3. Χριστάκος Σταύρος
4. Καλογερίνης Ηλίας
5. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας
τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα
οποία δεν παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών της τα εξής:
 Την υπ΄αριθ. πρωτ. 19815/16-12-2016 αίτηση του κ. αντιδημάρχου ΔΕ Βοιών Δήμου
Μονεμβασίας κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπου

, σύμφωνα με την οποία

ζητά

την

νομική στήριξη του Δήμου κατά την δικάσιμο στις 20-12-2016 ενώπιον του
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Γυθείου , όπου κατηγορείται για αδικήματα που του
αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.
 Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 3979/2011 με την οποία αντικαταστάθηκε η
περίπτωση στ’ της παρ. 5 του άρθρου 244 του ν.3852 /2010 , ως εξής:
[ Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούται στην 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 με πληρεξούσιο δικηγόρο , σύμφωνα 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.]
Κατόπιν τούτου ο πρόεδρος της ΟΕ πρότεινε στα μέλη της , ότι πρέπει να οριστεί
δικηγόρος ο οποίος θα παρέχει νομική εκπροσώπηση -στήριξη στο κ. Κουτσονικολή
Χαράλαμπο

κατά την ανωτέρω δικάσιμο και τυχόν αναβολών αυτής, και το κόστος της

οποίας θα το καταβάλλει ο Δήμος εφόσον οι κατηγορίες που του προσάπτονται
εκτελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως αντιδήμαρχος , και εφόσον στο
Δήμο μας δεν υπηρετεί νομικός , και

στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να

αποφασίσουν σχετικά.
Τα μέλη της ΟΕ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους
την εισήγηση του προέδρου ,την υπ΄αριθ. πρωτ. 19815/16-12-2016 αίτηση

του

κ.Αντιδημάρχου , τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 3979/2011 , την από 16-12-2016
γνωμοδότηση της κ. Μαζαράκη , το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 :

Αποφασίζουν ομόφωνα
Διορίζουν τη δικηγόρο κ. Μαζαράκη Ευγενία

αναθέτοντας της την εκπροσώπηση

του κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπου αντιδημάρχου του Δήμου Μονεμβασίας, ενώπιον του
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Γυθείου στις 20-12-2016 ,στην οποία δίνουν την εντολή
και πληρεξουσιότητα να δηλώσει Υπεράσπιση του κ. Κουτσονικολή κατά την εκδίκαση
της ανωτέρω υπόθεσης και τυχών αναβολών αυτής.
To κόστος ανάθεσης της ανωτέρω εργασίας θα πληρωθεί όπως προβλέπεται από τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και από τον Κ.Α. του σκέλους των εξόδων 00.6111 του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Δήμου Μονεμβασίας.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2 ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
3)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

