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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 32/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο
Αξηζ. Απόθαζεο : 198/2020
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Έγθξηζε λνκηθήο ζηήξημεο ππαιιήινπ ζε πνηληθή
δίθε».
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 30 ηνπ κήλα επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 9.30
π.κ. ζπλήιζε ζε θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαζώο θαη απηέο
ηεο αξηζ. 40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ
απνθπγή ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 20984/33/25-9-2020
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνύξνπ, πνπ
επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκό Α΄.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :

ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνύξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο 2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξόεδξνο 3)
Κνπηζάθεο Μηραήι 4) Παπαθώζηα Αλζή 5) Γξεηδειηάο Παληειήο 6)
Σνκπνύινγινπ Κσλζηαληίλνο θαη 7) εξεηάθεο Νηθόιανο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
1) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο θαη 2) Μπεξδέζεο ππξίδσλ, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ,
αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ, κε ηνλ πξώην εμ απηώλ λα έρεη ελεκεξώζεη ζρεηηθά
ηνλ θ. Πξόεδξν ηεο Ο.Δ.
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνύκελνο ην 2ο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν νκόθσλα ε Ο.Δ. θαη
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 3 ηνπ Ν. 3852/10 («Καιιηθξάηεο»),
όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4555/18 («Κιεηζζέλεο Ι»)
ζπκθώλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ, είπε ηα εμήο :
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππόςε ζαο ην από 29/9/2020 ειεθηξνληθό αίηεκα (Α.Π. 21369/30-9-2020) ηεο
Πξντζηακέλεο ηεο Γ/λζεο ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ θ. Πεηξνύιαο Σνκπνύινγινπ κε
ζπλεκκέλν ζε απηό ην αξηζ. πξση. 20677/22-9-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο ΚΔΠ επί
ηνπ ζέκαηνο:
Παξαθαιώ πνιύ όπσο εηζάγεηε αύξην σο θαηεπείγνλ θαη εθηόο Η.Γ. ζηε ζπλεδξίαζε
ηεο Ο.Δ. ηνπ Γήκνπ καο ζέκα γηα έγθξηζε παξνρήο λνκηθήο ππνζηήξημεο από ηελ
Ννκηθή Τπεξεζία ζηελ Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ θαζώο ηεο επηδόζεθε
πξνζθάησο θιήζε από ηελ Δηζαγγειία Πξσηνδηθώλ Αζελώλ πξνθεηκέλνπ λα
παξαζηεί σο κάξηπξαο ζε πνηληθή δίθε εηο βάξνο Αιβαλίδαο ππεθόνπ ζην Θ΄ Σξηκειέο
Πιεκ/θείν Αζελώλ γηα ππόζεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ άζθεζε ησλ ππεξεζηαθώλ ηεο
θαζεθόλησλ.
Σν θαηεπείγνλ ηεο ππόζεζεο ζπλίζηαηαη ζην κηθξό ρξνληθό πεξηζώξην πνπ ππάξρεη
κέρξη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο δίθεο, ήηνη ζηηο 9.10.2020.
Δπραξηζηώ.
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ Γ/ΝΗ ΚΔΠ

Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 32/2020 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/10, απηέο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν. 3979/11, ην από 29/9/2020
ειεθηξνληθό αίηεκα (e-mail) ηεο Γ/ληξηαο ηνπ ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ θαη κειέηεζε όια ηα
ινηπά έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο,

Α π ο υ α σ ί δ ε ι ομόυωνα
Δγκπίνει ηελ αναβολή ιήςεο απόθαζεο επί ηνπ ζέκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί
ζηελ επόκελε πλεδξίαζε ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο εηζήγεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο επί
ηνπ ζέκαηνο.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 198/2020
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΗ
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Τπεύζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ
Λεβαληή Δκκαλνιία

Δσωτ. Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπεξεζίαο
Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Γ/λζε ΚΔΠ
Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ

