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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 32/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο
Αξηζ. Απόθαζεο : 197/2020
ΠΔΡΗΙΖΦΖ

«Έγθξηζε λνκηθήο ζηήξημεο ηέσο Γεκάξρνπ θαη λπλ
Γεκ. πκβνύινπ θ. Αξ. Βαζηιόπνπινπ ζηηο
5/10/2020 ζην Κνλνκειέο Πιεκκειεηνδηθείν Αζελώλ
γηα κε απνκάθξπλζε απζαηξέησλ θηηζκάησλ θαη
ινηπώλ
εγθαηαζηάζεσλ
ζην
Άιζνο
Λέαο
Φηιαδέιθεηαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
51 ηνπ Λ. 3979/11».
ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (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 ΠΛΠ (ΦΔΘ 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. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ
επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ

Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΛΣΔ
1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο 2) Σάθαο Ζιίαο, Αληηπξόεδξνο 3)
Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Παπαθώζηα Αλζή 5) Γξεηδειηάο Παληειήο 6)
Σνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο θαη 7) εξεηάθεο Ληθόιανο, κέιε.
ΑΠΟΛΣΔ
1) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο θαη 2) Κπεξδέζεο 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 1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν νκόθσλα ε Ο.Δ. θαη
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»),
όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ. 4555/18 («Θιεηζζέλεο Η»)
ζπκθώλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ, είπε ηα εμήο :
Θπξίεο θαη Θύξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππόςε ζαο ην από 28/9/2020 ειεθηξνληθό αίηεκα (κέζσ e-mail) θαη ην
ππ΄αξηζκ. Β.Θι. 14900/2020 κε Α.Β.Κ.: ΔΓ 6-2019/305 ΘΙΖΣΖΡΗΟ ΘΔΠΗΚΑ, πνπ
θνηλνπνηήζεθε ζηνλ πξώελ Γήκαξρν θαη λπλ Αξρεγό ηεο Κείδνλνο ΑληηπνιίηεπζεοΓεκνηηθό ύκβνπιν θ. ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΒΑΗΙΟΠΟΤΙΟ θαη κε ην νπνίν θαιείηαη ζηηο
5.10.2020 λα εκθαληζηεί απηνπξνζώπσο ζην Γ΄ Κνλνκειέο Πιεκκειεηνδηθείν
Αζελώλ ζην θηήξην 9 πξώελ ρνιήο Δπειπίδσλ θαη αίζνπζα 2 γηα λα δηθαζηεί κε ηελ
θαηεγνξία σο ππαίηηνο ππό ηελ ηδηόηεηα ηνπ Γεκάξρνπ δελ πξνέβε ζηελ
απνκάθξπλζε όισλ ησλ απζαηξέησλ θαηαζθεπώλ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ εληόο
ηνπ Αζηηθνύ Κεηξνπνιηηηθνύ Πάξθνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο, ππνβαζκίδνληαο κε ηνλ
ηξόπν απηό ην δαζηθό νηθνζύζηεκα ηνπ πάξθνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
Ζ πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία, κεηά ηελ αλσηέξσ αίηεζε ηνπ θ. Αξηζηείδε
Βαζηιόπνπινπ, ζηεξίδεηαη ζηηο παξαθάησ λνκηθέο δηαηάμεηο, ήηνη:
ΛΟΚΟ ΤΠ' ΑΡΗΘΚ. 4555/2018
ΦΔΘ 133/Α/19-7-2018
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Γηθεγόξνη Πεξηθεξεηώλ
ην λ. 3852/2010 πξνζηίζεηαη άξζξν 244Α σο εμήο:
«Άξζξν 244Α
Γηθεγόξνη Πεξηθεξεηώλ
1. Οη ζέζεηο ησλ δηθεγόξσλ κε πάγηα κεληαία αληηκηζζία ζπληζηώληαη κε ηνλ
Οξγαληζκό. Ζ πξόζιεςε δηθεγόξσλ γίλεηαη κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο, ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θώδηθα Γηθεγόξσλ όπσο ηζρύεη, κε Απόθαζε πεξηθεξεηάξρε, ε
νπνία δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, ζε πεξίιεςε.
2. Γηα ηηο ακνηβέο ησλ δηθεγόξσλ κε πάγηα αληηκηζζία, εθαξκόδεηαη ε παξ. 10 ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4354/2015 (Α΄ 176).
3. Οη απαζρνινύκελνη, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δηθεγόξνη ππνρξενύληαη λα
παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην νηθείν θαηάζηεκα ηεο πεξηθέξεηαο γηα ρξόλν, πνπ
αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθάζηνηε ππεξεζηαθέο ζπλζήθεο, εθόζνλ δελ ζπληξέρεη αλάγθε
παξάζηαζεο ελώπηνλ δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ αξρώλ.
4. Οη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηνπο ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ
ανξίζηνπ ρξόλνπ ησλ πεξηθεξεηώλ, γηα ηε ρνξήγεζε θαη δηάξθεηα θαλνληθώλ θαη
αλαξξσηηθώλ αδεηώλ, εθαξκόδνληαη αλαιόγσο θαη γηα ηνπο δηθεγόξνπο.
5. Γηα ηε ιύζε ζρέζεο έκκηζζεο εληνιήο απαηηείηαη αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ
πεξηθεξεηαθνύ ζπκβνπιίνπ.
6. Οη Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνύ θαη ηα λνκηθά πξόζσπα απηώλ ππνρξενύληαη
λα παξέρνπλ λνκηθή ππνζηήξημε ζηνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνύλ ζε
απηνύο, ελώπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ ή ησλ Γηθαζηηθώλ Αξρώλ, ζε πεξίπησζε
δηελέξγεηαο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο ή άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο απηώλ
γηα αδηθήκαηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη όηη δηέπξαμαλ θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ
θαζεθόλησλ ηνπο. Ζ αλσηέξσ λνκηθή ππνζηήξημε δελ παξέρεηαη ζε
πεξίπησζε πνηληθήο δίσμεο απηώλ ύζηεξα από θαηαγγειία εθ κέξνπο ηεο
Τπεξεζίαο. Ζ λνκηθή εθπξνζώπεζή ηνπο ζπληειείηαη από δηθεγόξν ηνπ
δήκνπ ή ηεο πεξηθέξεηαο, ύζηεξα από αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ πξνο ηνλ
νηθείν δήκαξρν ή πεξηθεξεηάξρε, ζεηηθή εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο θαη
απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. Αλ δελ ππεξεηεί δηθεγόξνο κε πάγηα
έκκηζζε εληνιή, ε εθπξνζώπεζε γίλεηαη από πιεξεμνύζην δηθεγόξν πνπ
πξνζιακβάλεηαη ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ηε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 72 θαη ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ηγ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 176, αληηζηνίρσο. Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο εθαξκόδνληαη θαη γηα ηνπο
αηξεηνύο ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηώλ.».
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e-mail k.sidiropoulos@ypes.gr
Σειέθσλν 213-1364321
FAX 213-1364383
ΠΡΟ:
Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηεο Υώξαο
Γηεπζύλζεηο Γηνίθεζεο
(Γηεπζύλζεηο Δζσηεξηθώλ, Γηνηθεηηθνύ- Οηθνλνκηθνύ Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη Λνηίνπ
Αηγαίνπ, γηα ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ)
Αζήλα, 17 Καξηίνπ 2014
Αξηζ. Πξση.: 35379/ 2013
ΘΔΚΑ: Λνκηθή ππνζηήξημε αηξεηώλ δήκσλ θαη πεξηθεξεηώλ
Ζ λνκηθή ππνζηήξημε, πνπ εηζάγεηαη κε ην άξζξν 51, ηνπ Λ. 3979/ 2011, ησλ
αηξεηώλ ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηώλ, ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ
δηθαζηηθώλ αξρώλ, όηαλ δηώθνληαη πνηληθώο, εμαηηίαο ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ
ηνπο, απνηειεί έλα δηθαίσκα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ απξόζθνπηε άζθεζε ησλ
θαζεθόλησλ ηνπο θαη ζηελ πξναγσγή ησλ πξσηνβνπιηώλ ηνπο θαη ιήςεο
απνθάζεσλ,
πνπ
ν
ξόινο
ηνπο
απαηηεί.
Έσο ηελ ηζρύ ηεο ξύζκηζεο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Λ. 3979/ 2011 (δειαδή, έσο ηηο
16.6.2011, εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ ππ' αξηζκ. 138 θύιινπ, Α ηεύρνο ηνπ
2011), κε ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 244, παξ. 5, πεξ. ζη ηνπ Λ. 3852/
2010, νη αηξεηνί ηεο απηνδηνίθεζεο δελ απνιάκβαλαλ ην δηθαίσκα ζηε λνκηθή απηή
ππνζηήξημε (βι. ππ' αξηζκ. 104/ 2003 αηνκηθή γλσκνδόηεζε ηνπ Λνκηθνύ
ζπκβνύινπ
ζην
Τπνπξγείν
Δζσηεξηθώλ).
Γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο ξύζκηζεο απηήο (άξζξν 51, Λ. 3979/ 2011) ζαο
ελεκεξώλνπκε γηα ηα αθόινπζα:
I. Θείκελν ξύζκηζεο
Άξζξν 51, λ. 3979/ 2011, όπσο ηζρύεη Λνκηθή ππνζηήξημε ππαιιήισλ θαη αηξεηώλ
δήκσλ
θαη
πεξηθεξεηώλ
«Οη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο ππνρξενύληαη ζηε λνκηθή ζηήξημε ησλ ππαιιήισλ πνπ
ππεξεηνύλ ζε απηνύο, ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ή ησλ δηθαζηηθώλ αξρώλ, όηαλ
δηώθνληαη πνηληθώο γηα αδηθήκαηα, πνπ ηνπο απνδίδνληαη θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ
θαζεθόλησλ ηνπο. Οη ππάιιεινη ζηεξνύληαη ηεο λνκηθήο θάιπςεο, ζηελ πεξίπησζε
πνπ ε άζθεζε πνηληθήο δίσμεο ελαληίνλ ηνπο απνηειεί ζπλέπεηα θαηαγγειίαο εθ
κέξνπο ηεο ππεξεζίαο. Ζ εθπξνζώπεζε ζπληειείηαη από δηθεγόξν ηνπ δήκνπ ή ηεο
πεξηθέξεηαο, κεηά από αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ πξνο ηνλ νηθείν δήκαξρν ή
πεξηθεξεηάξρε, ύζηεξα από απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ζεηηθή εηζήγεζε
ηεο Λνκηθήο Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππεξεηεί δηθεγόξνο κε πάγηα έκκηζζε
εληνιή ε εθπξνζώπεζε γίλεηαη από πιεξεμνύζην δηθεγόξν, ζύκθσλα θαη κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 θαη 176 ηνπ λ.3852/2010, αληίζηνηρα. Οη αλσηέξσ δηαηάδεη
εθαξκόδνληαη θαη γηα ηνπο αηξεηνύο ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηώλ.»
II. Θέκαηα εθαξκνγήο ηεο ξύζκηζεο
i. πεδίν εθαξκνγήο
ην πεδίν εθαξκνγή ηεο ξύζκηζεο απηήο εκπίπηνπλ νη αηξεηνί ησλ δήκσλ (δήκαξρνο,

αληηδήκαξρνη, πξόεδξνη δεκνηηθώλ ζπκβνπιίσλ, δεκνηηθνί ζύκβνπινη, ζύκβνπινη
δεκνηηθώλ θαη ηνπηθώλ θνηλνηήησλ, πξόεδξνη ζπκβνπιίσλ δεκνηηθώλ θαη ηνπηθώλ
θνηλνηήησλ θαη εθπξόζσπνη ηνπηθώλ θνηλνηήησλ) θαη ησλ πεξηθεξεηώλ
(πεξηθεξεηάξρεο, αληηπεξηθεξεηάξρεο- άκεζα εθιεγόκελνη θαη νξηζκέλνη κε πξάμε ηνπ
πεξηθεξεηάξρε- θαη πεξηθεξεηαθνί ζύκβνπινη).
Οη αλσηέξσ αηξεηνί απνιακβάλνπλ ηε λνκηθή ππνζηήξημε ησλ δήκσλ ή ησλ
πεξηθεξεηώλ ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηάηαμε, εθόζνλ: α) έρνπλ ή είραλ ηελ
ηδηόηεηα ηνπ αηξεηνύ δήκνπ ή πεξηθέξεηαο θαη, ζσξεπηηθά, β) δηέπξαμαλ ην αδίθεκα
γηα ην νπνίν δηώθνληα πνηληθά, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο.
ίί.
αληηθείκελν
ηεο
λνκηθήο
ππνζηήξημεο
Οη αηξεηνί ηεο απηνδηνίθεζεο απνιακβάλνπλ ην δηθαίσκα ζηε λνκηθή ππνζηήξημή
ηνπο από ηνπο δήκνπο ή ηηο πεξηθέξεηαο όπνπ έρνπλ εθιεγεί, κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο
πνηληθήο ηνπο δίσμεο. Γελ απνιακβάλνπλ, επνκέλσο, ην δηθαίσκα απηό ζηηο
πεξηπηώζεηο
αζηηθήο
ή
πεηζαξρηθήο
ηνπο
δίσμεο.
Δπηπξνζζέησο ησλ αλσηέξσ, ηα δησθόκελα πνηληθώο αδηθήκαηα πξέπεη λα ηεινύλ ζε
αηηηώδε ζπλάθεηα κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο σο αηξεηώλ, δειαδή
αθνξνύλ πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ ηειέζηεθαλ εληόο ηνπ πιαηζίνπ πνπ δηαγξάθνπλ
νη λόκνη θαη νη θαλνληζηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή κίαο πξνβιεπόκελεο
αξκνδηόηεηάο
ηνπο.
Δηδηθόηεξε πεξίπησζε απνηειεί ε άζθεζε πνηληθήο δίσμεο θαηά ησλ αηξεηώλ ηεο
απηνδηνίθεζεο ζπλέπεηα θαηαγγειίαο εθ κέξνπο νξγάλνπ ηνπ δήκνπ ή ηεο
πεξηθέξεηαο, θαζώο θαη θαηόπηλ έθζεζεο από αξκόδηα δεκόζηα αξρή (Γεληθό
Δπηζεσξεηή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, ώκα Δπηζεσξεηώλ- Διεγθηώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο,
θ.ά.). Δθόζνλ ππνβιεζεί θαηαγγειία ή πξηζκαηηθή έθζεζε από ηα όξγαλα απηά θαη,
αθνινύζσο, αζθεζεί πνηληθή δίσμε, ηόηε ν δησθόκελνο αηξεηόο δελ απνιακβάλεη ην
δηθαίσκα ηεο λνκηθήο ππνζηήξημεο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Λ. 3979/ 2011.
ίίί.
δηαδηθαζία
λνκηθήο
ππνζηήξημεο
Ζ εθπξνζώπεζε ησλ αηξεηώλ ζπληειείηαη από δηθεγόξν ηνπ δήκνπ ή ηεο
πεξηθέξεηαο, κεηά από α) αίηεζή ηνπ πξνο ηνλ νηθείν δήκαξρν ή πεξηθεξεηάξρε,
ύζηεξα από β) απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη γ) ζεηηθή εηζήγεζε ηεο
Λνκηθήο
Τπεξεζίαο
ηνπ
δήκνπ
ή
ηεο
πεξηθέξεηαο.
Ζ λνκηθή ππεξεζία ηνπ δήκνπ ή ηεο πεξηθέξεηαο νθείιεη λα πξνβεί ζε, θαη' αξρήλ,
έιεγρν ηεο δηθνγξαθίαο θαη λα αλαθέξεη ηνπο ιόγνπο πνπ άγνπλ ζηελ λνκηθή
ππνζηήξημε ηνπ αηξεηνύ. ε πεξίπησζε έθδνζεο αξλεηηθήο αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο
από ηε Λνκηθή Τπεξεζία ιόγσ βαζηκόηεηαο άζθεζεο ηεο πνηληθήο δίσμεο, θαηά ηελ
θπξηαξρηθή ηεο θξίζε, δελ κπνξεί λα παξαζρεζεί λνκηθή ππνζηήξημε ζηνλ αηξεηό.
Ζ εθπξνζώπεζε γίλεηαη από δηθεγόξν ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ ή ηεο
πεξηθέξεηαο, θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππεξεηεί δηθεγόξνο κε πάγηα έκκηζζε εληνιή
ζην δήκν ή ηελ πεξηθέξεηα, ε εθπξνζώπεζε γίλεηαη από πιεξεμνύζην δηθεγόξν,
ζύκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 θαη 176 ηνπ λ.3852/2010, αληίζηνηρα.
Παξαθαινύκε γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο ζηνπο δήκνπο θαη ηηο πεξηθέξεηεο
ηεο ρσξηθήο ζαο αξκνδηόηεηαο γηα ελεκέξσζή ηνπο θαη ηήξεζε ησλ
δηαιακβαλνκέλσλ ζε απηή.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
Γηάλλεο Κηρειάθεο
Ο ΑΛΑΠΙΖΡΧΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ
Ιεσλίδαο Γξεγνξάθνο
Πξνθεηκέλνπ ε ππνζηήξημε απηή λα γίλεη από ηελ Λνκηθή Τπεξεζία
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο δηα ησλ επί παγία
αληηκηζζία δηθεγόξσλ Εακπέηαο Γξόζνπ, Κελειάνπ Παπαδεκεηξίνπ θαη
Υξπζνζηόκνπ Υήηνπ-Θηάκνπ από θνηλνύ ή θαηά κόλαο απαηηείηαη απόθαζε
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Θαηόπηλ ηνύησλ ζαο δηαβηβάδεηαη ην κέζσ email ππνβιεζέλ αίηεκα ηνπ
θ. Αξηζηείδε Βαζηιόπνπινπ ηνπ Εεζίκνπ, πξώελ Γεκάξρνπ θαη λπλ

Αξρεγνύ ηεο Κείδνλνο Αληηπνιίηεπζεο - Γεκνηηθνύ πκβνύινπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδόλαο κεηά ηνπ αλαθεξνκέλνπ θαη ζπλεκκέλνπ
Θιεηεξίνπ Θεζπίζκαηνο, κε ηε γλώκε όηη απηό είλαη λόκηκν θαη βάζηκν
εθόζνλ νη πξάμεηο θέξνληαη λα ηειέζζεθαλ ελ ώξα αζθήζεσο ησλ
θαζεθόλησλ ηνπ αηηνύληνο σο Γεκάξρνπ θαη δελ πξνζθξνύεη ε ππεξάζπηζε
απηή ζηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ θαη παξαθαιείζζε λα ιάβεηε ηε ζρεηηθή
απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ ε Λνκηθή Τπεξεζία δηα
ησλ Γηθεγόξσλ επί

παγία

αληηκηζζία Εακπέηαο Γξόζνπ,

Κελειάνπ

Παπαδεκεηξίνπ θαη Υξπζνζηόκνπ Υήηνπ – Θηάκνπ, από θνηλνύ ή θαηά
κόλαο, παξαζηαζνύλ θαη ππνζηεξίμνπλ λνκηθά ηνλ αηηνύληα ελώπηνλ ηνπ
Γ΄ Κνλνκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ Αζελώλ ζηηο 5.10.2020

ή ζε θάζε

κεη΄αλαβνιήλ ηαύηεο ζπδήηεζε θαη έσο ηνπ πέξαηνο ηεο πνηληθήο
ππνζέζεσο

θαζόζνλ

είλαη

εθιεγκέλνο

θαη

ελ

ελεξγεία

Γεκνηηθόο

ύκβνπινο ζην Γήκν καο.
Θαηόπηλ ηνύησλ εηζεγνύκαη ηελ απνδνρή ηεο αηηήζεσο θαη ηε ιήςε
ζρεηηθήο απνθάζεσο από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο.
Κεηά 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.
Ζ Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10, απηέο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Λ. 3979/11, ην από 28/9/2020
ειεθηξνληθό αίηεκα (e-mail) θαη κειέηεζε όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία πνπ
ηέζεθαλ ππόςε ηεο,
Α π ν θ α ζ ί δ ε η νκόθσλα
Δγθξίλεη ηελ λνκηθή ζηήξημε ηνπ Γεκ. πκβνύινπ θαη ηέσο Γεκάξρνπ θ.
Αξηζηείδε Βαζηιόπνπινπ ηνπ Εεζίκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51
ηνπ Λ. 3979/11, θαηόπηλ ηνπ ππ΄αξηζκ. Β.Θι. 14900/2020 κε Α.Β.Κ.: ΔΓ 6-2019/305
ΘΙΖΣΖΡΗΟΤ ΘΔΠΗΚΑΣΟ, πνπ θνηλνπνηήζεθε ζηνλ αηηνύληα θαη κε ην νπνίν
θαιείηαη

ζηηο

5.10.2020

λα

εκθαληζηεί

απηνπξνζώπσο

ζην

Γ΄ Κνλνκειέο

Πιεκκειεηνδηθείν Αζελώλ ζην θηήξην 9 πξώελ ρνιήο Δπειπίδσλ θαη αίζνπζα 2 γηα
λα δηθαζηεί κε ηελ θαηεγνξία σο ππαίηηνο ππό ηελ ηδηόηεηα ηνπ Γεκάξρνπ δελ
πξνέβε ζηελ απνκάθξπλζε όισλ ησλ απζαηξέησλ θαηαζθεπώλ θαη ινηπώλ
εγθαηαζηάζεσλ εληόο ηνπ Αζηηθνύ Κεηξνπνιηηηθνύ Πάξθνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο,
ππνβαζκίδνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ην δαζηθό νηθνζύζηεκα ηνπ πάξθνπ.
Ζ λνκηθή ζηήξημε ζα γίλεη από ηελ Λνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ δηά ησλ Γηθεγόξσλ
θ.θ. Εακπέηαο Γξόζνπ, Κελειάνπ Παπαδεκεηξίνπ θαη Υξπζνζηόκνπ Υήηνπ – Θηάκνπ,

από θνηλνύ ή θαηά κόλαο, νη νπνίνη ζα παξαζηνύλ θαη ππνζηεξίμνπλ λνκηθά ηνλ
αηηνύληα ελώπηνλ ηνπ Γ΄ Κνλνκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ Αζελώλ ζηηο 5.10.2020 ή
ζε θάζε κεη΄αλαβνιήλ ηαύηεο ζπδήηεζε θαη έσο ηνπ πέξαηνο ηεο πνηληθήο
ππνζέζεσο, θαζόζνλ είλαη εθιεγκέλνο θαη ελ ελεξγεία Γεκνηηθόο ύκβνπινο ζην
Γήκν, δεδνκέλνπ όηη ε αίηεζή ηνπ είλαη λόκηκε θαη βάζηκε θαη εθόζνλ νη πξάμεηο
θέξνληαη λα ηειέζζεθαλ ελ ώξα αζθήζεσο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ σο Γεκάξρνπ θαη ε
ππεξάζπηζε απηή δελ πξνζθξνύεη ζηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ.

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 197/2020
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ Τπεύζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζση. Γηαλνκή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Απηνηειέο Σκήκα Λνκηθήο Τπεξεζίαο
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Πξαζίλνπ
Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ/Σκήκα Άιζνπο
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ

