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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                 Πετρούπολη, 26 Ιανουαρίου 2012    
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ                                                                Αριθµ. Πρωτ. 1465 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  µε αριθµ. 10/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί αιτήµατος της υπάλληλου της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας Βίτσα Αγλαΐας  
             περί έγκρισης δαπάνης νοµικής κάλυψης σε Ποινικό δικαστήριο. 

 
      Από το πρακτικό της 3ης του έτους 2012, Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.  
     Σήµερα στις 24 Ιανουαρίου, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 1152 / 20.01.2012 πρόσκληση του 
Προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου, αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε όλα τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύµφωνα µε το 
άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης-  
Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010). 
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού από τα 
εννέα (9)  µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής,  βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη : 

 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.- Κοτσαµπάς Θωµάς, Πρόεδρος                                      1.-Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, 2ο Τακτικό Μέλος            
2.- Λάππας Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος (8ο Τακτικό Μέλος) 2.-Σκαλιστήρας Αθανάσιος, 6ο Τακτικό Μέλος 
3.- Ζορµπά Ανθή, 1ο Τακτικό Μέλος             
4.- Βενέτη Ελευθερία, 3ο Τακτικό Μέλος                     
5.- Ραγκούσης Εµµανουήλ, 4ο Τακτικό Μέλος                     
6.- Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, 7ο Τακτικό Μέλος                
7.- Σίµος Ευάγγελος, 5ο Τακτικό Μέλος                 

                                   

      Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κακαλιάς Ευστράτιος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των 
πρακτικών. 
    Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 
2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : 

 

Από την ∆/νση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, µας διαβιβάστηκε η παρακάτω εισήγηση:    
 

   Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 3 του Ν. 3731/2008 «…Ο ΟΤΑ υποχρεούται στη νοµική 
στήριξη του προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, κάθε φορά που αυτό παραπέµπεται ενώπιον δικαστικής 
αρχής για λόγο που ανάγεται στην ενάσκηση των καθηκόντων του και κατά τη διάρκεια διατεταγµένης 
υπηρεσίας, υπό των προϋπόθεση ότι αυτή θα ζητηθεί από το δηµοτικό αστυνοµικό, η δε συνδροµή του 
οικείου λόγου βεβαιώνεται από τον προϊστάµενο της οργανικής µονάδας, ∆ιεύθυνσης ή Αυτοτελούς 
Τµήµατος, στην οποία υπηρετεί ο ∆ηµοτικός Αστυνοµικός. 
    Με την αριθµ. πρωτ. 1050/2012 αίτηση περί «Νοµικής Εκπροσώπησης», η ∆ηµοτική Αστυνόµος Βίτσα 
Αγλαϊα του Χρήστου, µας ζητά κάλυψη της δαπάνης για τη νοµική κάλυψη σε υπόθεση που της ασκήθηκε 
ποινική δίωξη, στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων της, στις 13 Μαΐου 2008 (σχετ. φάκελος). 
     Η υπόθεση θα εκδικασθεί στο 3ο Τριµελές Πληµµελειοδικείο Αθηνών στις 15/10/2012 (εξ αναβολής). 
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     Το ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των χιλίων (€ 1.000,00) ευρώ και θα καταβληθεί µε την 
προσκόµιση των σχετικών παραστατικών. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.: 00-6111.0001 µε τίτλο «Αµοιβές 
Νοµικών», στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση € 8.000,00, καθώς και τον Κ.Α.: 00-6494.0003 µε τίτλο 
«Έξοδα Νοµικών» στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση € 5.000,00 
 
   Παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά. 
    
   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγείται στην επιτροπή την έγκριση της ανωτέρω 
δαπάνης που αφορά την Νοµική του Εκπροσώπηση της ανωτέρω αναφεροµένης και για ποσό έως 
€ 1.000,00  σύµφωνα και µε την σχετική εισήγηση. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 
1.-Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 άρθρο 72  (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010)  
2.-Τις διατάξεις του Ν.3463/06 άρθρο 281 (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.06)  
3.-Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 3 του Ν. 3731/2008 
4.-Την από 24/01/2012 γνωµοδότηση του γραφείου Νοµικής Υποστήριξης του ∆ήµου 
5.-Τα σχετικά δικαστικά έγγραφα 
6.-Τις εξειδικευµένες πιστώσεις οι οποίες έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου τρέχοντος  
    οικονοµικού έτους και θα βαρύνουν τους Κ.Α.: 00-6111.0001 µε τίτλο «Αµοιβές Νοµικών» µε  
    εγγεγραµµένη πίστωση € 8.000,00 & Κ.Α.: 00-6494.0003 µε τίτλο «Έξοδα Νοµικών» µε  
    εγγεγραµµένη πίστωση € 5.000,00 
7.-Την εισήγηση του Προέδρου της 
    και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α.-Εγκρίνει την δαπάνη κάλυψης της Νοµικής Εκπροσώπησης της ∆ηµοτικής Αστυνόµου κ. Βίτσα  
     Αγλαΐας για την υπόθεση που της ασκήθηκε ποινική δίωξη στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων  
     της στις 13 Μαΐου 2008 και η οποία θα εκδικασθεί στο 3ο Τριµελές Πληµµελειοδικείο Αθηνών  
     15/10/2012 (εξ αναβολής) και για ποσό έως € 1.000,00 (η  καταβολή του οποίου θα γίνει µετά την  
     προσκόµιση των σχετικών παραστατικών) καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολήν δικάσιµο. 
 
Β.-Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.: 00-6111.0001 & Κ.Α.: 00-6494.0003 οι οποίοι είναι  
     εγγεγραµµένοι στο προϋπολογισµό του ∆ήµου τρέχοντος οικονοµικού έτους και µε τίτλους  
    «Αµοιβές Νοµικών» & «Έξοδα Νοµικών», αντίστοιχα. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθµ.10/2012.  
 
Ακολουθούν υπόγραφες από τα παρόντα                                           Ακριβές απόσπασµα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:                Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Λάππα Θ., Ζορµπά Α.,                                                                 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Βενέτη Ε., Ραγκούση Ε., 
Θεοδωρακόπουλο Η., Σίµο Ε.                                                  

             ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ    
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