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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΠΡΟΣ :     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

ΘΕΜΑ:    ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΙΡΕΤΟΥ  ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ  

 

ΣΧΕΤ.     Η με αρ.πρωτ. 12254/28.4.17  αίτηση του πρώην προέδρου της Δ.Ε Σταμάτας κ.Γ.ΚΟΚΚΑΛΗ    

με  το συνημμένο σάυτή υπ’αρ. ΙΒ14/129888 κλητήριο θέσπισμα         

 

**** 

Σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 51 του ν. 3979/2011 “ Οι ∆ήµοι 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 ∆ήµου ή της Περιφέρειας µετά απο αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο 

∆ήµαρχο, 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 ∆ήµων και των Περιφερειών”       

 

Με την υπο άνω σχετικό αίτησή του, ο πρώην πρόεδρος της Δ.Ε Σταμάτας Γ. Κόκκαλης,  ζητά   την 

έγκριση παροχή νομικής υποστήριξης απο τον δικηγόρο του  Δήμου σε εφαρμογή του αρ. 51 του ν. 

3979/11 για την υποστήριξη της ενώπιον του Θ’ Τριμ.  Πλημ/κείου Αθηνών στη δικάσιμο της 14-6-17  

και σε κάθε άλλη μετά από αναβολή, κατά την εκδίκαση της υπόθεσής του ως κατηγορουμένου για 

τη πράξη που αναφέρεται στο κλητήριο θέσπισμα που τέλεσε υπο την ιδιότητά του ως προέδρου. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογης της    άνω διάταξης και     

εισηγούμαι την αποδοχή του εν θέματι αιτήματος.  
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