
1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..13η/2019..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 8ης-4-2019 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..132/2019.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..13ης/8-4-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..8η Απριλίου 2019.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..9:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
14946/4-4-2019.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου 
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Προέλεγχος απολογισµού και ισολογισµού o.ε. 2016 (Χρήση 
01/01 - 15/12/2016) του καταργηθέντος Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου ∆ιονύσου 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Ο ΘΕΣΠΙΣ»» 
� 2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «α) έγκριση τροποποίησης/διεύρυνσης  του 

υπάρχοντος σχετικού ΚΑΕ  για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ  σε 
Κωδικό µε τον τίτλο ‘Αποζηµίωση σπουδαστών για πρακτική άσκηση 
σε δηµόσιες υπηρεσίες’ ή δηµιουργία αυτοτελούς νέου Κωδικού υπο 
τον προαναφερόµενο τίτλο και β) έγκριση άµεσης αναµορφώσεως του 
προϋπολογισµού έτους 2019 στο σκέλος των εξόδων για την κάλυψη 
δαπάνης της πρακτικής άσκησης υποψηφίων δικηγόρων και για κάθε 
έτος εφεξής προκειµένου να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους 
άσκηση στην Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου» 

ΘΕΜΑ 1ο: «Συµπλήρωση της αριθ. 66/2019 απόφασης Ο.Ε.».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδοτών  για την «Προµήθεια 
ασφάλτου»». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας –του συνοπτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια Εξέδρας Εκδηλώσεων» του ∆ήµου 
∆ιονύσου», συνολικού προϋπολογισµού 29.760,00€ συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ 24%» 
ΘΕΜΑ 4ο:« Έγκριση  Πρακτικών  Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και 
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προµήθεια ανταλλακτικών 
συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων».  
 
ΘΕΜ 5ο: «Αίτηµα της κ. Καψιµάνη Αγγελικής περί καταβολής αποζηµίωσης 
για γδάρσιµο της δεξιάς πλευράς του οχήµατος που προκλήθηκε από εξέχον 
πλέγµα µπάρας» 
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ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Αίτηµα του κ. Μαπάκη Θεόδωρου περί καταβολής αποζηµίωσης 
για ζηµιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης επί δηλώσεως/προτάσεως δικαστικής 
συµβιβαστικής επίλυσης διαφοράς».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής και 
ορισµός υπολόγου, για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν 
για την υλοποίηση Φιλοξενίας - Γάλλων µαθητών στο πλαίσιο της ανταλλαγής 
µαθητών των γυµνασίων ∆ροσιάς και ∆ιονύσου και µαθητών του College 
Michel Colucci της πόλης Rougemont-le Chateau της Γαλλίας βάσει του 
υπογραφέντος Συµφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων 
∆ιονύσου και Rougemont-le Chateau της Γαλλίας».  
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Καλαφατέλης Ιωάννης.  
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος   3. Κριεµάδης Στέφανος.  
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    
5. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Κοντάκης Κυριάκος 
 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
δικαιολόγησε το κατεπείγον του θέµατος «α) έγκριση 
τροποποίησης/διεύρυνσης  του υπάρχοντος σχετικού ΚΑΕ  για πρακτική 
άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ  σε Κωδικό µε τον τίτλο ‘Αποζηµίωση σπουδαστών 
για πρακτική άσκηση σε δηµόσιες υπηρεσίες’ ή δηµιουργία αυτοτελούς νέου 
Κωδικού υπο τον προαναφερόµενο τίτλο και β) έγκριση άµεσης 
αναµορφώσεως του προϋπολογισµού έτους 2019 στο σκέλος των εξόδων για 
την κάλυψη δαπάνης της πρακτικής άσκησης υποψηφίων δικηγόρων και για 
κάθε έτος εφεξής προκειµένου να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους 
άσκηση στην Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου» λέγοντας ότι το θέµα 
πρέπει να συζητηθεί λόγω του ότι ένα µήνα πριν τις εκλογές σταµατά η λήψη 
αποφάσεων από το ∆Σ και για να µπορέσει η υπηρεσία να συνεχίσει την 
εύρυθµη λειτουργία της πρέπει να συζητηθεί άµεσα. 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση µε τα σχετικά έγγραφα στοιχεία. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

 
Αποφάσισε οµόφωνα την συζήτηση του θέµατος µε τίτλo «α) έγκριση 
τροποποίησης/διεύρυνσης  του υπάρχοντος σχετικού ΚΑΕ  για πρακτική 
άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ  σε Κωδικό µε τον τίτλο ‘Αποζηµίωση σπουδαστών 
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για πρακτική άσκηση σε δηµόσιες υπηρεσίες’ ή δηµιουργία αυτοτελούς νέου 
Κωδικού υπο τον προαναφερόµενο τίτλο και β) έγκριση άµεσης 
αναµορφώσεως του προϋπολογισµού έτους 2019 στο σκέλος των εξόδων για 
την κάλυψη δαπάνης της πρακτικής άσκησης υποψηφίων δικηγόρων και για 
κάθε έτος εφεξής προκειµένου να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους 
άσκηση στην Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου» ως κατεπείγον. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..132/2019.. 
 
� 2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «α) έγκριση τροποποίησης/διεύρυνσης  του 

υπάρχοντος σχετικού ΚΑΕ  για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ  σε 
Κωδικό µε τον τίτλο ‘Αποζηµίωση σπουδαστών για πρακτική άσκηση 
σε δηµόσιες υπηρεσίες’ ή δηµιουργία αυτοτελούς νέου Κωδικού υπο 
τον προαναφερόµενο τίτλο και β) έγκριση άµεσης αναµορφώσεως του 
προϋπολογισµού έτους 2019 στο σκέλος των εξόδων για την κάλυψη 
δαπάνης της πρακτικής άσκησης υποψηφίων δικηγόρων και για κάθε 
έτος εφεξής προκειµένου να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους 
άσκηση στην Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου» 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
  
ΣΧΕΤ.   Το µε αρ.πρωτ. 14992/4.4.19 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου 
 
Σας διαβιβάζουµε την υπο ανω σχετικό  εισήγηση του νοµικού συµβούλου του 
∆ήµου ∆ιονύσου κ. Ιωάννη Βασιλείου  που αφορά την έγκριση πρόσληψης 
δύο (2) υποψήφιων δικηγόρων, για  το 2019 (από µήνα Μάϊο έως ∆εκέµβριο) 
και για κάθε έτος εφεξής, προκειµένου να πραγµατοποιήσουν την πρακτική 
τους άσκηση, στην Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου η οποία ειδικότερα 
έχει ως εξής:  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
 
<< 1.  Με τον αναµορφωµένο Κώδικα ∆ικηγόρων (άρθρο 13 παρ. 3 και 5 Ν. 
4194/2013) δόθηκε η δυνατότητα στους υποψηφίους δικηγόρους να 
πραγµατοποιήσουν µέρος της πρακτικής άσκησης τους σε εν γένει δηµόσιες 
υπηρεσίες και Οργανισµούς.  
Το περιεχόµενο της άσκησης των ασκούµενων δικηγόρων, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 12 ν.4194/2013 (Κώδικας ∆ικηγόρων), συνίσταται στη 
δυνατότητα να παρίστανται αυτοί στα Πταισµατοδικεία, στις προανακριτικές 
αρχές, στα Ειρηνοδικεία κατά τη συζήτηση υποθέσεων µικροδιαφορών, στη 
λήψη ένορκων βεβαιώσεων, καθώς και ενώπιον οποιοσ-δήποτε διοικητικής 
αρχής. Ο ασκούµενος δικηγόρος µπορεί επίσης να συµπαρίσταται και 
να συνυπογράφει τις προτάσεις, σηµειώµατα και υποµνήµατα µε τον 
δικηγόρο, στον οποίο ασκείται, σε όλα τα δικαστήρια του πρώτου και 
δεύτερου βαθµού.  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 4194/2013 όπως 
ισχύει: «Η άσκηση (του ασκούµενου δικηγόρου) επιτρέπεται επίσης να γίνει 
στις νοµικές υπηρεσίες των δηµοσίων υπηρεσιών και των ανεξάρτητων 
αρχών, στα ΝΠ∆∆ και Οργανισµών και γενικό σε νοµικές υπηρεσίες δηµοσίων 
υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές-, ο συνολικός αριθµός των ασκούµε-νων 
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δικηγόρων, ο ακριβής χρόνος άσκησης καθώς και το ύψος της αµοιβής τους 
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, 
κατά το λόγο της αρµοδι-ότητας καθενός, τη δε βεβαίωση άσκησης χορηγεί ο 
προϊστάµενος της νοµικής υπηρεσίας ή του γραφείου δικαστικού ή ο νοµικός 
σύµβουλος του φορέα. Η άσκηση στις νοµικές υπηρεσίες των 
προαναφερόµενων φορέων είναι εξάµηνη, µπορεί δε να παραταθεί για άλλους 
έξι (6) µήνες κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 5». Σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παρ. 5 τελευταίο εδάφιο του ίδιου άρθρου: «Με απόφαση του Υπουργού 
∆ικαιοσύνης µπορεί να παραταθεί ο χρόνος άσκησης των ασκούµενων 
δικηγόρων για ένα εξάµηνο ακόµη και για µία µόνο φορά για κάθε ασκούµενο 
και µόνο για όσες θέσεις δεν καλύφθηκαν κατά το τρέχον εξάµηνο·».  
 
2.1.  Με την σύσταση & λειτουργία, απο 1.1.11, του Καλλικρατικού (ν. 
3852/10) ∆ήµου ∆ΙΟΝΥΣΟΥ που προήλθε απο τη συνένωση επτά επι µέρους 
∆ηµοτικών Κοινοτήτων [Αγ. Στέφανος, Ανοιξη, ∆ροσιά, Σταµάτα, Ροδόπολη, 
Κρυονέρι, ∆ιόνυσος] και την έγκριση του ΟΕΥ του ∆ήµου ∆ιονύσου [αρ.αποφ. 
ΓΓΑ∆Α 11892/8827/14.6.11 ΦΕΚ Β 1546/27.6.11], η Νοµική Υπηρεσία  κατά 
το αρ. 6 παρ.3 έχει το ακόλουθο αντικείµενο:    

1) Η Νοµική Υπηρεσία παρέχει νοµική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του 
∆ήµου και τις δηµοτικές υπηρεσίες για τη προώθηση των 
επιδιώξεων/στόχων/συµφερόντων του ∆ήµου. Ειδικότερα η Υπηρεσία: 

2) Παρέχει νοµικές συµβουλές και γνωµοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα 
διοίκησης του ∆ήµου (∆ηµοτικό Συµβούλιο, Επιτροπές, ∆ήµαρχος κλπ) 
διασφαλίζοντας το νοµότυπο των πράξεων του ∆ήµου 

3) Παρέχει νοµικές συµβουλές και κατευθύνσεις προς τις επι µέρους υπηρεσίες 
του ∆ήµου, καθώς και στα ιδρύµατα και στα άλλα νοµικά πρόσωπα του 
∆ήµου, για τη διασφάλιση του νοµότυπου των δράσεών τους. 

4) Επεξεργάζεται και γνωµοδοτεί για πράξεις της δηµόσιας διοίκησης που 
αφορούν το ∆ήµο 

5) Επεξεργάζεται και ελέγχει νοµικά όλες τις συµβάσεις που συνάπτει ο ∆ήµος 
µε τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις  του ∆ήµου για την ανάθεση έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους 

6) Εκπροσωπεί τον ∆ήµο σε νοµικές υποθέσεις εντός και εκτός των ∆ικαστηρίων 
και των ∆ιοικητικών Αρχών, για τη προάσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου. 

7) Παρακολουθεί την σχετική νοµοθεσία και νοµολογία και τηρεί και 
επικαιροποιεί αρχείο µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις που 
ενδιαφέρουν τον ∆ήµο 

8) Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της 
Νοµικής Υπηρεσίας 
 
2.2. Είναι γνωστό ότι  η  νοµική υπηρεσία του ∆ήµου , δια του µοναδικού 
δικηγόρου που την υποστηρίζει, επιµελείται της παρακολούθησης, 
επόπτευσης και χειρισµού ενός απίστευτου αριθµού δικαστικών και 
εξωδικαστικών υποθέσεων του ∆ήµου µας και των επτά  δηµοτικών ενοτήτων 
του ,  σε συνδυασµό µε τα επίσης καθηµερινά πολυπληθή θέµατα διοικητικής 
φύσεως χρήζοντα νοµικής διευθέτησης που άπτονται και απασχολούν την 
εσωτερική λειτουργία του ∆ήµου [γνωµοδοτήσεις, ενηµερωτικά σηµειώµατα 
κλπ], αλλα και της πρόσθετης ενασχόλησής µας µε πλήθος υποθέσεων 
(αγωγές αποζηµιώσεων λόγω ανακλήσεως οικοδοµικών αδειών κ.α) 
αρµοδιότητας της καταργηθείσας ΝΑΑ που περιήλθαν στους ∆ήµους. 
Μάλιστα κατά τη τωρινή περίοδο, είναι γνωστό το ακατάπαυστο και πλέον 
επιβαρυµένο του έργου µας [ανακύψαντα επείγοντα θέµατα Κτηµατολογίου,  

ΑΔΑ: Ω8Υ8Ω93-ΘΣΧ



5 

αλλεπάλληλες γνωµοδοτικές µας εισηγήσεις επι σοβαρότατων θεµάτων, 
εκδίκαση εργατικών αγωγών, άσκηση ενδίκων µέσων επείγοντα χαρακτήρα 
(αιτήσεις αναστολής , ανακοπές εκτέλεσης κλπ), εκδίκαση αγωγών µείζονος 
ενδιαφέροντος και σηµαντικού νοµικού αντικειµένου κ.α ]  που διαµορφώνουν 
συνθήκες απίστευτης επιβάρυνσης του φόρτου της απασχόλησής µας και  
τεραστία δυσκολία  ανταπόκρισης εφ' όλων αυτών των θεµάτων που 
απαιτούν  την υπερανάλωσή µας υπερβαίνοντας  έτι  και το (υπερ)ανθρω-
πίνως δυνατό, ενω η ανάγκη διαχείρισης αυτού του τεραστίου όγκου νοµικών 
θεµάτων, απαιτεί εκ των ουκ άνευ την πρόσθετη βοήθεια, αρωγή και άλλου 
νοµικού παραστάτη, γεγονός για το οποίο µε πολλαπλά έγγραφά µας και 
επανειληµµένα έχουµε ενηµερώσει αιτούµενοι βοήθεια.  
 
3.  Κάνοντας χρήση της δυνατότητας που δίνει η παραπάνω νοµοθετική 
διάταξη για την πραγµατοποίηση µέρους της δεκαοχτάµηνης άσκησης των 
ασκούµενων δικηγόρων σε «γενικά νοµικές υπηρεσίες δηµοσίων υπηρεσιών» 
και θεωρώντας ότι η πρόσληψη ασκούµενων δικηγόρων στο ∆ήµο µας, όπου 
λειτουργεί  νοµική υπηρεσία υποστηριζόµενη όµως από έναν και µόνο 
δικηγόρο , θα συµβάλλει στην συνεπικουρία του έργου του και στην  σε 
σοβαρό βαθµό αποσυµφόρηση της ιδιαίτερα βεβαρυµένης ενασχόλησης , 
συντρέχοντας προς τούτο νόµιµη και επείγουσα περίπτωση,  θέτουµε υπόψη 
σας τα παρακάτω:  
 
Σύµφωνα µε τον ΟΕΥ του ∆ήµου µας, για την πληρότητα της λειτουργίας της 
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, κατά το αρ. 3 µε τίτλο <ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗΣ>,   προβλέπονται τέσσερις (4) θέσεις δικηγόρων µε πάγια 
αντιµισθία - έµµισθη εντολή, απο τις οποίες έχει καλυφθεί µόνον η µία,  
ενώ χρειάζεται στελέχωση από περισσότερους νοµικούς για την εξυπηρέτηση 
της νοµικής της  δράσης, ενόψει των αυξηµένων αναγκών.  
Λαµβάνοντας υπόψη τις αρµοδιότητες που ασκούν οι Νοµικές Υπηρεσίες, 
καθώς και τα καθήκοντα των ασκούµενων που προαναφέραµε, γίνεται εύκολα 
κατανοητό ότι οι ασκούµενοι µπορούν να προσφέρουν σηµαντική 
υποβοήθηση στο έργο του µοναδικού δικηγόρου του ∆ήµου. Παράλληλα, 
ωφελούνται και οι ίδιοι από τις γνώσεις και την εµπειρία που θα αποκοµίσουν 
από την πρακτική τους άσκηση, καθώς η Νοµική Υπηρεσία ασχολείται µε ένα 
ευρύ φάσµα υποθέσεων (δικαστικών και εξώδικων) που απαιτούν σε 
καθηµερινή βάση, επιδόσεις δικογράφων, δικαστικών αποφάσεων, 
παραστάσεις σε δικαστήρια, κατάθεση προτάσεων και άλλες ενέργειες που 
σχετίζονται µε τη νοµοθεσία και κυρίως µε το ∆ιοικητικό ∆ίκαιο, το Ποινικό 
∆ίκαιο και το Αστικό ∆ίκαιο.  
Τέλος, η στελέχωση της Νοµικής Υπηρεσίας µε ασκούµενους δικηγόρους -οι 
οποίοι διαθέτουν εξειδικευµένες επιστηµονικές γνώσεις - συµβάλλει στην 
άµεση προεργασία και διεκπεραίωση των νοµικών υποθέσεων αλλά και στην 
εξυπηρέτηση των πολιτών µας επι ζητηµάτων νοµικού αντικειµένου. 
Παράλληλα, οι ασκούµενοι θα µπορούν να συνεργα-στούν µε τον δικηγόρο 
του ∆ήµου για την έκδοση Γνωµοδοτήσεων, µε την συλλογή και ερµηνεία της 
νοµοθεσίας και τη µελέτη των ερωτηµάτων των Υπηρεσιών του ∆ήµου µας, οι 
οποίες συχνά - πυκνά απευθύνονται στην Νοµική Υπηρεσία και καλύπτουν 
ένα ευρύ φάσµα νοµοθεσίας, όπως ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), 
ν.3852/2010 (πρόγραµµα Καλλικράτης), ν.2690/1999 (Κώδικας ∆ιοικητικής 
∆ιαδικασίας) και λοιπά νοµοθετήµατα που αφορούν την άσκηση της καθ’ ύλην 
αρµοδιότητας των Υπηρεσιών µας.  
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Για όλους τους παραπάνω λόγους, εισηγούµαστε την πρόσληψη δύο (2) 
ασκουµένων δικηγόρων στη Νοµική Υπηρεσία  του ∆ήµου µας για την 
πραγµατοποίηση της πρακτικής τους µε τις εξής προϋποθέσεις:  
• Το χρονικό διάστηµα της άσκησης τους, ορίζεται για έξι (6) µήνες µε 
δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστηµα έξι (6) µηνών µετά από αίτηση 
του υποψηφίου και την αποδοχή της παράτασης από τον Υπουργό 
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα ∆ικηγόρων.  
• Η µηνιαία αποζηµίωση των ασκούµενων δικηγόρων θα ανέρχεται στο 
ποσό των 600 ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές 
κρατήσεις, παρά µόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος και θα 
καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα, µε βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από 
ένταλµα της αρµόδιας ∆/νσης Οικονοµικού.  
• Το ωράριο της ηµερήσιας απασχόλησης των ασκούµενων ορίζεται σε οκτώ 
(8) ώρες ανάλογα µε τις ανάγκες της Νοµικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος 
τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογιου και της άσκησης τους, θα είναι ο 
δικηγόρος του  ∆ήµου µας.  
• Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούµενο δικηγόρο βεβαίωση 
ολοκλήρωσης της άσκησης.  
 
Η υπό έκδοση απόφαση σας για την έγκριση άσκησης των υποψήφιων 
ασκούµενων δικηγόρων στο ∆ήµο ∆ιονύσου, θα σταλεί στο Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, το οποίο και θα 
µεριµνήσει για την έκδοση κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών 
∆ικαιοσύνης και Οικονοµικών για το χρόνο άσκησης των υποψηφίων 
δικηγόρων, την διαδικασία επιλογής τους, τη δυνατότητα παράτασης και την 
αµοιβή τους, η οποία θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
Με την απόφαση αυτή προκαλείται για το έτος 2019 (µήνες Μάϊος  -
∆εκέµβριος) συνολική δαπάνη 9.600 ευρώ (600Χ8Χ2) η οποία θα καλυφθεί 
από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας από τον µε εντολή του ∆.Σ προς την 
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών υφιστάµενο κωδικό ή σε περίπτωση 
ελλείψεως από δηµιουργηθησόµενο Κωδικό µε τον τίτλο Αποζηµίωση 
σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε δηµόσιες υπηρεσίες. Συνολική δαπάνη 
14.400 ευρώ ετησίως θα προβλέπεται και στους προϋπολογισµούς των 
επόµενων οικονοµικών ετών, µε δια της πρόσθετης εντολής άµεσης 
αναµορφώσεως του προϋπολογισµού έτους 2019 στο σκέλος των εξόδων για 
την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης της πρακτικής άσκησης.  >> 
 
Επειδή συντρέχει νόµιµη κι επείγουσα περίπτωση για την εισαγωγή του 
προκείµενου  θέµατος εκτός ηµερησίας διάταξης δεδοµένης της άµεσης και 
επιτακτικής ανάγκης υποβοήθησης του έργου της Νοµικής Υπηρεσίας λόγω 
της διόγκωσης των υποχρεώσεων του αντικειµένου της κατά το τρέχον 
διάστηµα και  του ασφυκτικού της προθεσµίας δυνατότητας λήψης σχετικής 
απόφασης δεδοµένης της ενόψει των επικειµένων δηµοτικών εκλογών 
περιορισµού των δυνατοτήτων στη λήψη αποφάσεων κατά την παρ. 5 αρ. 65 
Ν.3852/10   
 
Κατόπιν τούτων προτείνεται η λήψη απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής για :  
 
α) έγκριση τροποποίησης/διεύρυνσης  του υπάρχοντος σχετικού ΚΑΕ  για 
πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ  σε Κωδικό µε τον τίτλο ‘Αποζηµίωση 
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σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε δηµόσιες υπηρεσίες’ ή δηµιουργία 
αυτοτελούς νέου Κωδικού υπο τον προαναφερόµενο τίτλο και  
β) έγκριση άµεσης κι επείγουσας αναµορφώσεως του προϋπολογισµού έτους 
2019 στο σκέλος των εξόδων για την κάλυψη δαπάνης της πρακτικής 
άσκησης υποψηφίων δικηγόρων ποσού 9.600 ευρώ (600Χ8Χ2) και ποσού 
14.400€ για κάθε έτος εφεξής προκειµένου να πραγµατοποιήσουν την 
πρακτική τους άσκηση στην Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου  

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010. 
� Τις διατάξεις του άρθρο 13 παρ. 3 και 5 Ν. 4194/2013 
� Τον ΟΕΥ του ∆ήµου. 
� Το µε αρ.πρωτ. 14992/4.4.19 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας του 

∆ήµου. 
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 1 ΛΕΥΚΗ 

 
Ο ∆Σ κ. Κοντάκης δήλωσε λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφερε στην 

τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά. 

 
α) Εγκρίνει την τροποποίηση/διεύρυνση  του υπάρχοντος σχετικού ΚΑΕ  για 
πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ  σε Κωδικό µε τον τίτλο ‘Αποζηµίωση 
σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε δηµόσιες υπηρεσίες’ ή δηµιουργία 
αυτοτελούς νέου Κωδικού υπο τον προαναφερόµενο τίτλο και  
β) Εγκρίνει την άµεση κι επείγουσα αναµορφώση του προϋπολογισµού έτους 
2019 στο σκέλος των εξόδων για την κάλυψη δαπάνης της πρακτικής 
άσκησης υποψηφίων δικηγόρων ποσού 9.600 ευρώ (600Χ8Χ2) και ποσού 
14.400€ για κάθε έτος εφεξής προκειµένου να πραγµατοποιήσουν την 
πρακτική τους άσκηση στην Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου.  

 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 

προγράµµατος «∆ιαύγεια». 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Κοντάκης Κυριάκος. 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Κοινοποιήση 
∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     
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- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Νοµική Υπηρεσία. 
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