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∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 2/01-02-2013
Αριθ.Αποφ. 12/2013
ΘΕΜΑ: Περί εξέτασης αιτήσεως του κ. Μακράκου Ευαγγέλου περί νοµικής
στήριξης.
Στους Μολάους, σήµερα, την 01-02-2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.µ.
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1672/28-01-2013
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.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

Μαρούσης Χαράλαµπος

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)

Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος

3. Μαυροµιχάλης Κων/νος

Χαραµής Αντώνης

4. Λύρας Χαράλαµπος
5. Σουρλάς Ιωάννης (Αναπ. Μέλος)
6. Μέντης Γεώργιος (Αναπ. Μέλος)
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη 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 και παρευρέθησαν.
Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ έθεσε
υπόψη των µελών της:
 Την αριθ. πρωτ. 2033/01-02-2013 αίτηση του κ. Μακράκου Ευαγγέλου πρώην
αντιδηµάρχου του πρώην ∆ήµου Μονεµβασίας και νυν ∆Ε του ∆ήµου
Μονεµβασιάς σύµφωνα µε την οποία ζητά την νοµική στήριξη του ∆ήµου κατά
την τακτική δικάσιµο στις 12-02-2013 ενώπιον του Μονοµελούς
Πληµµελειοδικείου Μολάων, όπου κατηγορείται ότι µε την ιδιότητα του προέδρου
της Αναπτυξιακής ∆ηµοτικής επιχείρησης Μονεµβασιάς µε πρόθεση προκάλεσε
σ΄άλλον την απόφαση να εκτελέσει άδικη πράξη.
 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:
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[ 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.
Μακράκο Ευάγγελο κατά την ανωτέρω δικάσιµο και τυχόν αναβολών αυτής, και το
κόστος της οποίας θα το καταβάλλει ο ∆ήµος εφόσον οι κατηγορίες που του
προσάπτονται εκτελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως πρόεδρος της
Αναπτυξιακής ∆ηµοτικής επιχείρησης Μονεµβασιάς, και εφόσον στο ∆ήµο 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 αριθ.πρωτ. 2033/01-02-2013 αίτηση του κ.
Μακράκου Ευαγγέλου, τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 3979/2011 , το άρθρο 72
του ν. 3852/2010 :

Αποφασίζουν οµόφωνα
∆ιορίζουν το δικηγόρο Πρωτοδικείου Σπάρτης κ. Κουρκούλη Κων/νο
αναθέτοντας του την εκπροσώπηση του κ. Μακράκου Ευαγγέλου πρώην προέδρου
της Αναπτυξιακής ∆ηµοτικής επιχείρησης Μονεµβασιάς ενώπιον του Μονοµελούς
Πληµµελειοδικείου Μολάων, στον οποίο δίνουν την εντολή και πληρεξουσιότητα να
δηλώσει Υπεράσπιση του κ. Μακράκου Ευαγγέλου κατά την εκδίκαση της ανωτέρω
υπόθεσης και τυχών αναβολών αυτής.
To κόστος ανάθεσης των ανωτέρω εργασιών θα πληρωθεί όπως προβλέπεται
από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και από τον Κ.Α. του σκέλους των εξόδων
00.6111 του
υπό έγκριση προϋπολογισµού οικ. έτους 2013
του ∆ήµου
Μονεµβασιάς.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
κάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

όπως πιο

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5)ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε.
∆ελήγιαννης Νικόλαος

