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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην Πξαθηηθό ηεο 13εο / 07.08.2020 TAKTIKH ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο
Αξηζκόο Απόθαζεο: 90/2020
Θέκα 15ν: Λύζε ηεο ζρέζεο έκκηζζεο εληνιήο κε κεληαία αληηκηζζία ηεο Παπαβελεηίνπ
Αγγειηθήο ηνπ Υξίζηνπ, δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο, ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ ππ΄ αξηζκ.
739/2020 απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (Σκήκα Γ΄), νξηζκόο εθπξνζώπνπ ηνπ
Γήκνπ Βέινπ-Βόραο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ πεληακειή επηηξνπή επηινγήο ηνπ άξζξνπ 43
παξ.2 ηνπ λ.4194/2013 (Κώδηθαο Γηθεγόξσλ) θαη ηαθηηθνύ ππαιιήινπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ
πξνο άζθεζε θαζεθόλησλ γξακκαηέα απηήο, γηα ηελ πξόζιεςε δηθεγόξνπ κε ζρέζε έκκηζζεο
εληνιήο κε ηελ αξηζκ. πξση. 11524/19-08-2016 πξνθήξπμε. .
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξζξ. 67 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο απηό
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξ.74 ηνπ Ν. 4555/2018, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 10 ηεο Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020), ζήκεξα
θαη ώξα

7ε Απγνύζηνπ έηνπο 2020 εκέξα Παξαζθεπή

21:00 ζπλεδξίαζε δηα δώζεο, θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ , ην Γεκνηηθό

πκβνύιην Βέινπ

Βόραο ζε ζπλεδξίαζε ηαθηηθή , ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. πξση. 6087/03.08.2020 (Οξζ. Δπαλ.) έγγξαθε
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ επηδόζεθε λόκηκα θαη έγθαηξα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν.
3852/2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη , ζε θάζε έλα Γεκνηηθό ύκβνπιν θαζώο θαη ζηνλ Γήκαξρν
θ. Παπαθπξηάθν Αλλίβα, ν νπνίνο παξαβξέζεθε.
Αθνινύζσο δηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πσο ππήξρε λόκηκε
απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27 κειώλ, παξαβξέζεθαλ παξόληα 25 θαη νλνκαζηηθά νη :
Παρόληες

1. δράιες Μηταήι- Πρόεδρος
2. Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος
3. Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος
4. Ράπηες Θεόδωρος
5. Σρωγάδες Βαζίιεηος
6. Μπεθηάρες Γεκήηρηος
7. Μαζηοράθος Άγγειος
8. Καρατοληδίηες Κωλ/λος
9. Ρόδος Νηθόιαος
10. Καιιίρε Μαρία
11. Γαιεβίγθας Γεώργηος
12. ηάτος Αλδρέας
13. Σρηαληαθύιιοσ Κωλ/λος
14. Μαλάβες Αζαλάζηος η.Παλ.
15. Μαλάβες Αζαλάζηος η. Γεκ.
16. Ραταληώηες Νηθόιαος
17. Γεκεηρίοσ Μαρία
18. Καηζηθώιες Παλαγηώηες
19. Ληάθος Μηταήι
20. Λσκπερόποσιος Δσάγγειος

Απόληες
1.- Παληαδής Παλαγηώηες
2.- Περρής Νηθόιαος
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21.
22.
23.
24.
25.

Βοσδούρες Νηθόιαος
Κακπίηες Γεώργηος
ηακπεδάθες Παλαγηώηες
Καραθωηηάς Γεώργηος
Μπηηζάθοσ Αζπαζία

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ην 15ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ
ιύζε ηεο ζρέζεο έκκηζζεο εληνιήο κε κεληαία αληηκηζζία ηεο Παπαβελεηίνπ Αγγειηθήο ηνπ Υξίζηνπ,
δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο, ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 739/2020 απόθαζε ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (Σκήκα Γ΄), νξηζκόο εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ πεληακειή επηηξνπή επηινγήο ηνπ άξζξνπ 43 παξ.2 ηνπ λ.4194/2013 (Κώδηθαο
Γηθεγόξσλ) θαη ηαθηηθνύ ππαιιήινπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ πξνο άζθεζε θαζεθόλησλ γξακκαηέα
απηήο, γηα ηελ πξόζιεςε δηθεγόξνπ κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο κε ηελ αξηζκ. πξση. 11524/19-08-2016
πξνθήξπμε, έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ θ. Σξσγάδε Βαζίιεην, ν νπνίνο
έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο, ε νπνία έρεη σο θάησζη:
ΔΙΗΓΗΗ
Με ηο άπθπο 19 ηος πποφζσύζανηορ (ΦΔΚ2694/η.Β΄/11-11-2011) και ηος ιζσύονηορ ΟΔΥ ηος Γήμος ΒέλοςΒόσαρ (ΦΔΚ622/η.Β΄/26-02-2019) έσοςν πποβλεθθεί δύο (2) θέζειρ δικηγόπυν με ζσέζη έμμιζθηρ ενηολήρ
ζύμθυνα με ηο άπθπο 165 ηος ν.3584/2007 (ΦΔΚ143/η.Α΄/28-07-2007) «Κύπυζη ηος Κώδικα Καηάζηαζηρ
Γημοηικών και Κοινοηικών Υπαλλήλυν».
Ο δήμαπσορ Βέλος-Βόσαρ πποκήπςξε ηην πλήπυζη μιαρ (1) θέζηρ δικηγόπος με ζσέζη έμμιζθηρ ενηολήρ
με ηην απιθμ. ππυη. 11524/19-08-2016 πποκήπςξη (ΑΓΑ: ΩΚΜΩΩ9Π-6ΔΥ). Με ηο με απ. 7/16-03-2018 ππακηικό
ηηρ Δπιηποπήρ ηος άπθπος 43 παπ. 2 πεπ. β΄ ηος ν.4194/2013, αποθαζίζηηκε όηι καηαλληλόηεπη για ηην πλήπυζη
ηηρ πποκηπςσθείζαρ θέζηρ ήηαν η ςποτήθια κα Παπαβενεηίος Αγγελική. Καηόπιν με ηην 116/05-04-2018 απόθαζη
Γημάπσος Βέλος-Βόσαρ πποζλήθθηκε από 08/05/2018υρ δικηγόπορ ηος Γήμος Βέλος-Βόσαρ με μηνιαία ανηιμιζθία
με ζσέζη έμμιζθηρ ενηολήρ η Παπαβενεηίος Αγγελική ηος Φπίζηος, πεπίλητη ηηρ οποίαρ δημοζιεύηηκε ζηο
ΦΔΚ503/η.Γ΄/08-05-2018.
Με ηην ςπ΄ απιθμ. 739/2020 απόθαζη ηος Σςμβοςλίος ηηρ Δπικπαηείαρ (Τμήμα Γ΄), πος κοινοποιήθηκε ζηο
Γήμο Βέλος-Βόσαρ ηην 17/07/2020, εκδοθείζαρ επί ηηρ με απιθμ. καηαθέζευρ 1473/2018 Αίηηζηρ Ακύπυζηρ,
ακςπώθηκε, καη’ αποδοσή αςηήρ, η 116/05-04-2018 ππάξη ηος Γημάπσος Βέλος-Βόσαρ, λόγυ μη νόμιμηρ
ζςγκπόηηζηρ ηηρ Δπιηποπήρ ηος άπθπος 43 ηος Κώδικα Γικηγόπυν πος διενήπγηζε ηην επίδικη επιλογή και η
ςπόθεζη αναπέμθθηκε ζηη Γιοίκηζη, πποκειμένος να επαναληθθεί η ζύνθεηη διοικηηική ενέπγεια ηηρ επιλογήρ
δικηγόπος από ηην Δπιηποπή ηος άπθπος 43 ηος Κώδικα Γικηγόπυν νομίμυρ ζςγκποηημένη.
Σύμθυνα με άπθπο 95 παπ. 5 ηος Σςνηάγμαηορ, ηο άπθπο 50 παπ. 4 ηος ΠΓ 18/1989 (ΦΔΚ 8/η.Α'/09-011989), όπυρ ιζσύει, ηο άπθπο 1 ηος ν.3068/2002 (ΦΔΚ 274/η.Α΄/14-11-02) «Σςμμόπθυζη ηηρ Γιοίκηζηρ ππορ ηιρ
δικαζηικέρ αποθάζειρ, πποαγυγή ηυν δικαζηών ηυν ηακηικών διοικηηικών δικαζηηπίυν ζηο βαθμό ηος ζςμβούλος
Δπικπαηείαρ και άλλερ διαηάξειρ» όπυρ ιζσύει, ηο άπθπο 165 ηος ν.3584/2007 (ΦΔΚ143/η.Α΄/28-07-2007) «Κύπυζη
ηος Κώδικα Καηάζηαζηρ Γημοηικών και Κοινοηικών Υπαλλήλυν», ηο άπθπο 65 ηος ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/0706-2010) «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ - Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ, ηα
άπθπα 7 και 13 ηος ν.2690/1999 (ΦΔΚ45/η.Α΄/09-03-1999) «Κύπυζη ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ Γιαδικαζίαρ και άλλερ
διαηάξειρ» και ηο άπθπο 43 ηος ν.4194/2013 (ΦΔΚ 208/η.Α΄/27-09-2013) «Κώδικαρ Γικηγόπυν» όπυρ ιζσύει,
καλείται ηο Γημοηικό Σςμβούλιο ηος Γήμος Βέλος-Βόσαρ: α) να λύζει ηη ζσέζη έμμιζθηρ ενηολήρ με μηνιαία
ανηιμιζθία ηηρ Παπαβενεηίος Αγγελικήρ ηος Φπίζηος, δικηγόπος ηος Γήμος Βέλος-Βόσαρ,ζε ζςμμόπθυζη με ηην
ςπ΄απιθμ. 739/2020 απόθαζη ηος Σςμβοςλίος ηηρ Δπικπαηείαρ (Τμήμα Γ΄), η οποία ακςπώνει ηην 116/05-04-2018
ππάξη ηος Γημάπσος Βέλος-Βόσαρ (ΦΔΚ503/η.Γ΄/08-05-2018),β) να οπίζει έναν εκππόζυπο ηος Γήμος ΒέλοςΒόσαρ με ηον αναπληπυηή ηος για ηην πενηαμελή επιηποπή αξιολόγηζηρ και επιλογήρ ζύμθυνα με ηο άπθπο 43
παπ.2β ηος Κώδικα Γικηγόπυν,για ηην ππόζλητη δικηγόπος με ζσέζη έμμιζθηρ ενηολήρ ζηην άνυ πποκήπςξη ηος
Γήμος Βέλος-Βόσαρ και γ) να οπίζει ζύμθυνα με ηο άπθπο 43 παπ.2β ηος Κώδικα Γικηγόπυν, ηακηικό ςπάλληλο
ηος Γήμος Βέλος-Βόσαρ με ηον αναπληπυηή ηος για να εκηελέζει καθήκονηα γπαμμαηέα ζηην άνυ επιηποπή.
Η Αν/ηπια Πποφζηαμένη
Γ/νζηρ Γιοικηηικών Υπηπεζιών
Δλένη Γαζκαλοπούλος

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ πήξε ην ιόγν ν Γήκαξρνο, ν νπνίνο πξόηεηλε: α) όπσο νξηζζεί σο εθπξόζσπνο
ηνπ Γήκνπ ζηελ ελ ιόγσ επηηξνπή ν θ. δξάιεο Μηραήι, Πξόεδξνο ηνπ Γ, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ.
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Σξσγάδε Βαζίιεην, Αληηδήκαξρν , θαη β) όπσο νξηζζεί γηα λα εθηειέζεη θαζήθνληα γξακκαηέα ζηελ άλσ
επηηξνπή ε Αλ. Πξντζηακέλε Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ θα Γαζθαινπνύινπ Διέλε κε
αλαπιεξώηξηά ηεο ηελ Αλ. Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Αηξεηώλ Οξγάλσλ θα Μπαθώιε Παλαγηώηα.
Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θνο Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο δήισζε όηη απέρεη από ηελ ζπδήηεζε θαη ηελ
ςεθνθνξία ηνπ ζέκαηνο, ιόγσ πξνζσπηθνύ θσιύκαηνο.
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η θα Γεκεηξίνπ Μαξία θαη ν θ. Ραραληώηεο Νηθόιανο δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ ην ζέκα κε επηθύιαμε ,
όπσο ηεξεζνύλ νη λόκηκεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ιύζε ηεο έκκηζζεο ζρέζεο ηεο δηθεγόξνπ,
όπσο αλαθέξζεθε ν θ. Σξσγάδεο, αιιά θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Κώδηθα
πεξί Γηθεγόξσλ.
Σν Γεκνηηθό ζπκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο θαη ηνπ
Γεκάξρνπ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε όπσο εηδηθόηεξα ζηα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Δγθξίλεη ηελ ιύζε ηεο ζρέζεο έκκηζζεο εληνιήο κε κεληαία αληηκηζζία ηεο Παπαβελεηίνπ
Αγγειηθήο ηνπ Υξίζηνπ, δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο, ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ ππ΄αξηζκ.
739/2020 απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (Σκήκα Γ΄), ε νπνία αθπξώλεη ηελ 116/0504-2018 πξάμε ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ-Βόραο (ΦΔΚ503/η.Γ΄/08-05-2018.
2. Οξίδεη εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. δξάιε
Μηραήι κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Σξσγάδε Βαζίιεην ζηελ πεληακειή επηηξνπή
αμηνιόγεζεο θαη επηινγήο ηνπ άξζξνπ 43 παξ.2 ηνπ λ.4194/2013 (Κώδηθαο Γηθεγόξσλ), γηα ηελ
πξόζιεςε δηθεγόξνπ κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο.
3. Οξίδεη γξακκαηέα ηεο επηηξνπήο ηελ Αλ. Πξντζηακέλε Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ
θα Γαζθαινπνύινπ Διέλε θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνύ, κε αλαπιεξώηξηά ηεο ηελ Αλ. Πξντζηακέλε
Σκήκαηνο Αηξεηώλ Οξγάλσλ θα Μπαθώιε Παλαγηώηα θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνύ, γηα ηελ ηήξεζε
ησλ πξαθηηθώλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 26 ηνπ Ν.4194/2013.
Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ. 90/2020
Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη
O Πξόεδξνο

Σα Μέιε
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ΓΡΑΛΗ ΜΙΥΑΗΛ
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