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ΣΧΕΤ.     Η µε αρ.πρωτ. ………………/16  αίτηση του κ. Ηλία Υφαντή, δηµοτικού  

               συµβούλου & πρώην Αντ/χου µε το συνηµµένο σ’αυτή  υπ’αρ.πρωτ.  

               εισερχ. στον Δήµο 21421/16 κλητήριο θέσπισµα 

            

-------00000-------- 

 

Σύµφωνα µε τη διάταξη του αρ. 51 του ν. 3979/2011 “ Οι Δήµοι και οι 

Περιφέρειες υποχρεούνται στη νοµική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς 

ενώπιο 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 στη περίπτωση που ή άσκηση  ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί 

συνέπεια καταγγελίας εκ µέρους της υπηρεσίας. Η εκπροσώπηση συντελείται  απο δικηγόρο 

του Δήµου ή της Περιφέρειας µετά απο αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο Δήµαρχο, 

Περιφερειάρχη ύστερα απο απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν 

υπηρετεί δικηγόρος µε πάγια έµµισθη εντολή η εκπροσώπηση γίνεται απο πληρεξούσιο 

δικηγόρο σύµφωνα µε τις  διατάξεις  των αρ. 72 & 176 του ν. 3852/1 αντίστοιχα. Οι 

ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται και για τους αιρετούς των Δήµων και των Περιφερειών”       



 

 

Με την υπο άνω σχετικό αίτησή του, ο κ. Ηλίας Υφαντής δηµοτικός 

σύµβουλος του Δήµου Διονύσου & πρώην Αντ/χος Στρατηγικού Σχεδιασµού 

& Ανάπτυξης,  ζητά   την έγκριση παροχή νοµικής υποστήριξης απο τον 

δικηγόρο του  Δήµου σε εφαρµογή του αρ. 51 του ν. 3979/11 προς 

εκπροσώπησή του ενώπιον του Θ’  Μον/λούς Πληµ/κείου Αθηνών στη 

δικάσιµο της 1-11-2016   και σε κάθε άλλη µετά από αναβολή, προς 

απόκρουση της κατηγορίας που του αποδίδεται  µε το υπ’ αρ.ΙΓ2015/15785 

από 13.7.16 Κλητήριο Θέσπισµα  για παράβαση κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων  του 

 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογης της        

άνω διάταξης και προτείνεται η  αποδοχή του εν θέµατι αιτήµατος.  

 
 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

      

 

 

 

 

ΔΙΑΝ: 1.  ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ   2. ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


