
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                Απόσπασμα

                            από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης 

                            του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 31 Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε

εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 25364/26.8.2015 πρόσκληση

του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι  το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός

είναι  παρόντα  τριάντα  δύο,  δηλ.  οι  κ.κ.  1.  Σεφτελής  Κων/νος,  Πρόεδρος,  2.  Καλαντίδης  Δημήτριος,

Αντιπρόεδρος,  3.  Κουρή  Μαρία,  Γραμματέας,  4.  Γιαννάκης  Χρήστος,  5.  Χατζηδάκης  Γεώργιος,  6.

Παπαδόπουλος Κων/νος, 7. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 8. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 9. Πανταζόπουλος Ηλίας,

10.  Σερέτη Χριστίνα,  11.  Καλαρρύτης  Χρήστος,  12.  Ζαννιά Ευφημία,  13.  Αντζινάς  Ιωάννης,  14.  Βιδάλης

Παναγιώτης,  15.  Γιαννόπουλος  Θεμιστοκλής,  16.  Δημητρόπουλος  Άγγελος,  17.  Κορμά  –  Γκουτζιάνα

Δήμητρα, 18. Μπασούρης Μαρίνος, 19. Νικηφόρος Ιωάννης, 20. Καπίρη Ελένη, 21. Κοκοτίνης Χρήστος, 22.

Ασβεστάς Δημήτριος, 23. Χρυσουλάκης Φώτιος, 24. Αντύπας Γεώργιος, 25. Δουβή Αγγελική, 26. Αγαδάκος

Γεώργιος, 27. Τσατσούλη Αναστασία, 28. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 29. Κουρής Μιχαήλ, 30. Πανταζόπουλος

Δημήτριος, 31. Πίκουλα Αργυρώ και 32. Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1. Χωματά Αικατερίνη, 2. Καλούδης

Κων/νος, 3. Κούρτης Ανδρέας, 4. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 5. Γρηγορέας Ιωάννης, 6. Γεωργίου Δημήτριος,

7. Αναγνώστου Ιωάννης, 8. Ευσταθίου Αναστάσιος, 9. Πούλος Ιωάννης, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν

νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της

συνεδρίασης. Παρών στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος Δημήτριος.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 273/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης υποψήφιων δικηγόρων, στο Δήμο Ηλιούπολης

 

 (Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ασβεστάς)

Ο  Γενικός  Γραμματέας  του  Δήμου,  κ.  Αναστόπουλος,  που  εισηγήθηκε  το  10ο θέμα  της  ημερήσιας

διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ’ αριθ. 25543/2015 έγγραφό του στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

 Παρακαλούμε όπως εισάγετε  στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και  λήψη απόφασης,  αναφορικά με το

αντικείμενο του θέματος, και για το οποίο σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Με το Ν. 4194/2014, αρ. 13, παρ. 3, για την πρακτική άσκηση υποψήφιων δικηγόρων, μεταξύ των άλλων

αναφέρονται ότι ‘’Η άσκηση επιτρέπεται επίσης να γίνει στις νομικές υπηρεσίες των δημοσίων υπηρεσιών

και των ανεξάρτητων αρχών, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Οργανισμών και γενικά

σε  νομικές  υπηρεσίες  των  δημοσίων  υπηρεσιών.  Στις  περιπτώσεις  αυτές  ο  συνολικός  αριθμός  των

ασκούμενων δικηγόρων, ο ακριβής χρόνος άσκησης καθώς και το ύψος της αμοιβής του καθορίζονται με

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, κατά το λόγο αυτό αρμοδιότητας καθενός, τη
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δε βεβαίωση άσκησης χορηγεί ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας ή του γραφείου δικαστικού ή ο νομικός

σύμβουλος του φορέα. Η άσκηση στις νομικές υπηρεσίες των προαναφερομένων φορέων είναι ως εξάμηνη,

μπορεί δε να παραταθεί για άλλους έξι (6) μήνες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.΄΄

2. Με τον ισχύοντα  ΟΕΥ του  Δήμου προβλέπονται  3  θέσεις  δικηγόρων ενώ σήμερα δεν  υπηρετεί  κανένας

δικηγόρος λόγω συνταξιοδοτήσεων, και οι ανάγκες νομικής υποστήριξης του Δήμου είναι επιτακτικές.    

3. Στα μέχρι  σήμερα αιτήματα μας προς την πολιτεία για την κάλυψη των κενών θέσεων δεν έχει  υπάρξει

ανταπόκριση, και τα διάφορα νομικά θέματα, καλύπτονται κατά την περίπτωση από εξωτερικούς δικηγόρους.

4. Για τις ανάγκες υποβοήθησης του έργου της Νομικής Υπηρεσίας και του Νομικού Συμβούλου, καθώς και της

παροχής δυνατότητας απασχόλησης, ασκούμενων δικηγόρων της πόλης μας, προτείνουμε: 

α)  Την  πρόσληψη  δύο  (2)  υποψήφιων  δικηγόρων,  για  το  2015  και  για  κάθε  έτος  εφεξής,  που  θα

πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης.

β) Το χρονικό διάστημα της άσκησης τους, ορίζεται για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον

διάστημα (6) μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό

Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρώπινων Δικαιωμάτων,  σύμφωνα με  τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του

άρθρου 13 του ν. 4194/2013.

γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή τους στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε

ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε

ημερολογιακού μηνός.

δ) Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, σύμφωνα

με  τις  ανάγκες  της  υπηρεσίας.  Υπεύθυνος  τήρησης  και  ελέγχου  του  παρουσιολογίου  και  της  άσκησης  των

απασχολούμενων υποψήφιων δικηγόρων είναι ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ε) Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια

Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου.

Μετά από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, η παραπάνω απόφαση θα σταλεί στο

Υπουργείο Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας και  Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, το οποίο θα μεριμνήσει  για την έκδοση

Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, και η οποία θα δημοσιευτεί στην

Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Με την απόφαση αυτή προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00€) για

το τρέχον έτος, που θα καλυφθεί  από τον υπό αναμόρφωση προϋπολογισμό του Δήμου Ηλιούπολης, οικονομικού

έτους 2015 (Κ.Α. 10.6041 - μετά την κατάλληλη ανάπτυξή του -  ‘’Αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης Ασκούμενων

Δικηγόρων’’). Η συνολική δαπάνη θα προβλέπεται και στους προϋπολογισμούς των επόμενων οικονομικών ετών

και για μια πενταετία τουλάχιστον.   

      Το Δημοτικό  Συμβούλιο 

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)

                                                              Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει  την πρόσληψη δύο (2) υποψήφιων δικηγόρων, για το 2015 και για κάθε έτος εφεξής, που θα

πραγματοποιήσουν  την  πρακτική  τους  άσκηση,  στην  Νομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  Ηλιούπολης,  με  τις

παρακάτω προϋποθέσεις:
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 Το χρονικό διάστημα της άσκησης τους, ορίζεται για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον

διάστημα (6) μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της παράτασης αυτής από τον

Υπουργό  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρώπινων  Δικαιωμάτων,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην

παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013.

 Ηη μηνιαία αποζημίωσή τους θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν

υπόκειται  σε  ασφαλιστικές  κρατήσεις,  παρά  μόνο  σε  παρακράτηση  φόρου  εισοδήματος  και  θα

καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

 Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, σύμφωνα

με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης των

απασχολούμενων υποψήφιων δικηγόρων είναι ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια

Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου.

Μετά από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, η παραπάνω απόφαση θα σταλεί

στο  Υπουργείο  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρώπινων Δικαιωμάτων,  το  οποίο  θα μεριμνήσει  για  την

έκδοση  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  των  Υπουργών  Δικαιοσύνης  και  Οικονομικών,  και  η  οποία  θα

δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Με την απόφαση αυτή προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00€)

για το τρέχον έτος,  που θα καλυφθεί   από τον υπό αναμόρφωση προϋπολογισμό του Δήμου Ηλιούπολης,

οικονομικού έτους 2015 (Κ.Α.  10.6041 -  μετά την κατάλληλη ανάπτυξή του -   ‘’Αποζημίωση Πρακτικής

Άσκησης Ασκούμενων Δικηγόρων’’). Η συνολική δαπάνη θα προβλέπεται και στους προϋπολογισμούς των

επόμενων οικονομικών ετών και για μια πενταετία τουλάχιστον.   

                                               

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 273/2015 είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ         Χ.Γιαννάκης, Α.Χωματά, Γ. Χατζηδάκης, Κ Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  Ε.Ψυρρόπουλος, Η.Πανταζόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε.Ζαννιά,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 3.9.2015  Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Κ.Καλούδης, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Μ.Κουρή, Α.Παναγιώταρης, 

  Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Δ. Γεωργίου, Ε.Καπίρη,

Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αντύπας,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου,  Γ. Αγαδάκος, Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρώνης,

   Α.Ευσταθίου, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος, Α.Πίκουλα, Γ.Σόφης
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