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ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                 Απόσπασμα    
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                            από το πρακτικό της                                                         
(ΠΑΟΔΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»                           2ης Συνεδρίασης 
                 του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Στις 4 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ., ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 310-27/02/2020 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Δημήτρη Πανταζόπουλο, που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τo αρ. 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 
(Δ.Κ.Κ.). 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρ. 96 του Ν. 3463/2006), γιατί στο σύνολο των δεκαπέντε (15) 
μελών παρόντα ήταν τα δεκατρία (10) και συγκεκριμένα οι:  
 
1)Δημήτρης Πανταζόπουλος, Πρόεδρος, 2) Χαρίτου Θεμιστόκλεια Γεωργία, 3) Ιωάννης Τζούμαρης, 
4)Βασιλική Κραββαρίτου, 5) Δημήτρης Κύρκος, 6) Αικατερίνη Ραγκούση, 7) Ιωάννης Τσάκωνας, 8) 
Ευαγγελία Μπάκολη, 9) Γαβριήλ Αραμπατζής & 10) Θεώνη Χριστοπούλου   
Οι κυρίες και κύριοι Χριστίνα Σερέτη, Μαρία Μπάστα, Λουκάς Ζαχείλας, Βασίλειος Μπάτρας & Αλέξανδρος 
Βαρσάνης δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. 
 
Στην συνεδρίαση παρίσταντο ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης « Πρώτα η Ηλιούπολη» κος Στάθης 
Ψυρρόπουλος και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης του ΝΠ κα Στέλλα Μαλατζή 
 
Αφού δεν προέκυψε κάποιο άλλο κώλυμα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος του Ν.Π. κα Γεωργία Μπελαλή. 
 
 
Αρ. Απόφασης: 20/2020 
  
Θέμα: Έγκριση ή μη για αποδοχή αίτησης αιρετού Θ.Γ. για εκπροσώπησή του σε ποινική υπόθεση από τη 
Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης. 
  
 
Ο Πρόεδρος, κ. Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα παρακάτω: 
 

1) Ο Δημοτικός Σύμβουλος Θ Γ, ζήτησε με την με αριθ. πρωτ. 5058/4-3-20 αίτησή του, νομική 
εκπροσώπηση επί δίκης, στο Η’ Τριμελές Πλημ/κείο Αθηνών την 23-03-2020, μετά από έφεση που άσκησε 
κατά της υπ’ αριθμ. 1424/18 απόφασης του Μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών.  

2) Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο όπως προκύπτει από την παρ. 6 άρθ. 244Α του 
3852/2010 και το άρθ. 218 του Ν. 4555/2018 οι ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, υποχρεούνται να 
παρέχουν νομική υποστήριξη στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς σε περίπτωση ποινικής δίωξης 
για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. 

Η νομική εκπροσώπηση συντελείται από Δικηγόρο του Δήμου ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου 
προς τον Δήμαρχο, θετική εισήγηση και απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των Δήμων και των Περιφερειών εφόσον 
έχουν ή είχαν την ιδιότητα αυτή. 

3) Με βάση τα παραπάνω εισηγούμεθα θετικά για την ψήφιση απόφασης για την παράσταση και 
εκπροσώπηση από τους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου Νικόλαο Καραβέλο και Κωνσταντίνο 
Μανταδάκη, στην εκδίκαση της δίκης την 23-03-2020 στο Η’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών και σε 
κάθε μετ’ αναβολήν δικάσιμο προς υπεράσπιση του ανωτέρω αιρετού Θ.Γ. και την χορήγηση 
εξουσιοδότησης προς τους ανωτέρω Δικηγόρους για την εκπροσώπηση αυτή. 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη 
-  τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ.), του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
1. Την έγκριση του  θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. 

  
2. Την αποδοχή της υπ΄αρ. αίτηση 5058/4-3-20 του αιρετού Θ. Γ. για την παράσταση και 

εκπροσώπηση του από τους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου Ηλιούπολης κ. Νικόλαο Καραβέλο 
και κ. Κωνσταντίνο Μανταδάκη, στην εκδίκαση της δίκης την 23-03-2020 στο Η’ Τριμελές 
Πλημμελειοδικείο Αθηνών και σε κάθε μετ’ αναβολήν δικάσιμο προς υπεράσπιση του και την 
χορήγηση εξουσιοδότησης προς τους ανωτέρω Δικηγόρους για την εκπροσώπηση αυτή. 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 20/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.  
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
 
 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  5/03/2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
Θεμιστόκλεια Γεωργία Χαρίτου, Ιωάννης Τζούμαρης, 
Βασιλική Κραββαρίτου, Δημήτρης Κύρκος, Αικατερίνη 
Ραγκούση, Ιωάννης Τσάκωνας, Ευαγγελία Μπάκολη, 
Γαβριήλ Αραμπατζής, Θεώνη Χριστοπούλου    

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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