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 Απιθ. Ππακηικού 19 

                                                              Απιθ. Απόθαζηρ  140 

 

ΘΔΜΑ: Παποσή πληπεξοςζιόηηηαρ ζηο δικηγόπο Αθηνών κ. Αλεξόποςλο Βαζίλειο, για ηη 

νομική ζηήπιξη αιπεηών, ππώην αιπεηού και ςπαλλήλος ηος Γήμος Φςλήρ ενώπιον ηος Γ΄ 

Μονομελούρ Πλημμελειοδικείος Αθηνών, καηά ηη δικάζιμο ζηιρ 28-6-2016 και ζε κάθε μεη’ 

αναβολή δικάζιμο. 

 

Άλσ Ληόζηα ζήκεξα ηελ 22
α
 ηνπ κήλα Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2016, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 

13:00 ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα Άλσ Ληνζίσλ, ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξόεδξνπ – Γεκάξρνπ                      

θ. ΠΑΠΠΟΤ ΥΡΗΣΟΤ, κε αξ. πξση. 31304/17-6-2016, πνπ θνηλνπνηήζεθε ζε θάζε έλα Γ.. ζηηο 

17-6-2016, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/2010, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζπγθεληξώζεθε ζε  

ζπλεδξίαζε θαη ήηαλ παξόληεο νη εμήο: 

1) Κακπόιεο Γεκήηξηνο Προεδρεύων   

2) Οηθνλνκάθεο Μηραήι    

3) Κξεηηθόο Γεώξγηνο    

4) Μπξέκπνο ππξίδσλ    

5) Αλησλόπνπινο Γεώξγηνο    

     

     

 

Α Π Ο Ν Σ Δ  

1) Παππνύο Υξήζηνο Πρόεδρος   

2) άββαο άββαο Ανηιπρόεδρος   

3) Μπνπξαΐκεο Γεκήηξηνο    

4) Γξόιηαο Θενδόζηνο    

     

         Αλ θαη λόκηκα είραλ θιεζεί, δηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο, αξρίδεη ηε ζπδήηεζε ησλ 

ζεκάησλ πνπ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζηε λόκηκε θνηλνπνηεζείζα εκεξήζηα δηάηαμε. 

 ηελ παξνύζα ζπλεδξίαζε πποεδπεύει ο κ. Καμπόληρ Γημήηπιορ, σο ν Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξ.75 ηνπ Ν.3852/2010, πνπ πξνβιέπεη ε δηαδηθαζία, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο 

Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ. 

 Η Ο.Δ. αποθάζιζε ομόθωνα λα ζπδεηεζεί έκηακηο θέμα θαη λα ιεθζεί απόθαζε, ζαλ 

καηεπείγον κεηά ηε ιήμε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζύκθσλα κε ην αξ. 67 παξ. 7 ηνπ Ν.3852/2010. 

 Σν καηεπείγον ηος θέμαηορ ζπλίζηαηαη ζην γεγνλόο όηη επηβάιιεηαη ε παξνρή 

πιεξεμνπζηόηεηαο ζε δηθεγόξν, γηα ηε δηθάζηκν ζηηο 28-6-2016. 
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Ο Πξνεδξεύσλ εηζεγείηαη ην έθηαθην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ αθνξά ζηελ 

παξνρή πιεξεμνπζηόηεηαο ζην δηθεγόξν Αζελώλ θ. Αιεμόπνπιν Βαζίιεην (Α.Μ./ΓΑ 7796), γηα 

ηε λνκηθή ζηήξημε ηνπ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ελώπηνλ ηνπ Γ΄ Μνλνκεινύο 

Πιεκκειεηνδηθείνπ Αζελώλ, θαηά ηε δηθάζηκν ζηηο 28-6-2016 θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή 

δηθάζηκν. 

Η εθπξνζώπεζε ζπληειείηαη από δηθεγόξν ηεο Ν.Τ. ηνπ Γήκνπ, κεηά από αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξόκελνπ πξνο ην Γήκαξρν, ύζηεξα από απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ζεηηθή 

εηζήγεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππεξεηεί δηθεγόξνο κε πάγηα έκκηζζε 

εληνιή ε εθπξνζώπεζε γίλεηαη από πιεξεμνύζην δηθεγόξν, ζύκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άρθροσ 72 τοσ Ν.3852/2010, (περίπτωση στ' της παραγράυοσ 5 τοσ άρθροσ 244 τοσ 

Ν.3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 51 ηνπ Ν.3979/2011, θαη ζπκπιεξώζεθε κε 

ηελ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.4071/12). 

πλεπώο, ζέηεη ππόςε ηνπ ζώκαηνο ηα εμήο: 

α) Σελ ππ’ αξηζ. Α10/17402/1-4-2016 θιήζε ηνπ Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθώλ Αζήλαο, 

β) Σελ κε αξ. πξση.31901/22-6-2016 αίηεζε XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  πξνο ην Γήκαξρν Φπιήο θαζώο θαη, 

γ) Σν γεγνλόο όηη νη δηθεγόξνη ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ αδπλαηνύλ λα 

παξαζηνύλ, θαηά ηελ σο άλσ δηθάζηκν, επεηδή πξόθεηηαη γηα ππόζεζε πνπ απαηηεί εμεηδηθεπκέλε 

γλώζε θαη εκπεηξία. 

 πγθεθξηκέλα: 

α) ζηηο 28-6-2016, ελώπηνλ ηνπ Γ΄ Μνλνκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ Αζελώλ, δηώθνληαη 

πνηληθά, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX X γηα κε θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ ζε εξγαδόκελνπο -θαηόπηλ 

κελύζεώο ηνπο- ηεο ΓΔΡΑΛ (Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ραδηνθσλίαο Άλσ Ληνζίσλ) θαη θέξεηαη όηη 

δηέπξαμαλ ην ελ ιόγσ αδίθεκα, γηα ην νπνίν δηώθνληαη, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, ν 

πξώηνο  XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX                 

ηνπ πξώελ Γήκνπ Άλσ Ληνζίσλ. 

            Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνηείλεηαη ζην ζώκα λα πξνβεί ζηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο.           

Η Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο: 

 ηελ πεξίπησζε ηε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72  ηνπ Ν. 3852/2010. 

 Σν γεγνλόο όηη ν πξνηεηλόκελνο δηθεγόξνο έρεη ήδε αζρνιεζεί κε πνιιέο παξόκνηεο 

πνηληθέο ππνζέζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλε γλώζε ζηα ζπγθεθξηκέλα 

δεηήκαηα, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι 

 

     Οκόθσλα  απνδέρεηαη ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, δηνξίδεη θαη’ εμαίξεζε θαη εμνπζηνδνηεί ην 

δηθεγόξν Αζελώλ κ. Αλεξόποςλο Βαζίλειο (Α.Μ./ΓΑ 7796) ηνπ Νηθνιάνπ, κε έδξα επί ηεο 

νδνύ Ραγθαβή 24, 11474 - Αζήλα, γηα λα παξαζηεί ελώπηνλ ηνπ Γ΄ Μονομελούρ 

Πλημμελειοδικείος Αθηνών, πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηεί,  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698&ids=51513,51617
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051685
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051685
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051685
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ZXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX νη νπνίνη δηώθνληαη γηα πνηληθό αδίθεκα 

πνπ θέξεηαη όηη δηέπξαμαλ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, θαηά ηε δηθάζηκν ζηηο 28-6-

2016, θαζώο θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν. 

 Η ακνηβή ηνπ σο άλσ δηθεγόξνπ ζα θαζνξηζζεί ζην πνζό ησλ 600,00€ πιένλ Φ.Π.Α., από 

ην Γ.., ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.281 ηνπ Ν.3463/06, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ             

παξ. 7 ηνπ αξ. 36 ηνπ Ν. 3801/09. 

 Γηα ηνλ ελ ιόγσ ζθνπό ςεθίδεη ζρεηηθή πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6111.10001, ηνπ ελ 

ρξήζεη πξνϋπνινγηζκνύ καο. 

 

 Αλαζέηεη ζην Γήκαξρν γηα ηα πεξαηηέξσ. 

 Αθνύ έγηλε ε πξάμε απηή ππνγξάθεηαη. 

 

Ο Πξνεδξεύσλ                                                                                                    Σα κέιε  

ΓΗΜΗΣΡΙΟ Ν. ΚΑΜΠΟΛΗ                                                                                ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Δθ ηνπ Πξαθηηθνύ 

Ο Γήκαξρνο 

 

                                                          ΥΡΗΣΟ Π. ΠΑΠΠΟΤ  
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