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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 13/2021 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 104/2021
ΞΔΟΗΙΖΤΖ

«Παξνρή λνκηθήο ζηήξημεο ζηελ ππάιιειν ηνπ
Γήκνπ Κ.Εαθεηξάηνπ ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο
Δθεηείνπ Θαθνπξγεκάησλ Βνξείνπ Αηγαίνπ ζηηο
13-05-2021, φπνπ εμεηάδεηαη σο κάξηπξαο
ζηελ πνηληθή δίθε θαηά ησλ Η. Σζαξακχξζε θαη
ινηπψλ – Γήισζε παξάζηαζεο πνιηηηθήο
αγσγήο ηνπ Γήκνπ»
ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 20 ηνπ κήλα Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΛΠ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2
ηνπ Λ. 4682/2020, θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 39 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ
ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνχ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο
κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 7655/14/16-4-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη
Πξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά
θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
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75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ
θ. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΞΑΟΝΛΡΔΠ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο 2) Σάθαο Ζιίαο, Αληηπξφεδξνο 3)
Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Παπαθψζηα Αλζή 5) Κπεξδέζεο ππξίδσλ 6) Γξεηδειηάο
Παληειήο 7) Σνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο θαη 8) εξεηάθεο Ληθφιανο, κέιε.
ΑΞΝΛΡΔΠ
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθε.


Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Θ.Σνκπνχινγινπ πξνζήιζε ζηε πλεδξίαζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο Δ.Ζ.Γ..

Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 6ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Θπξίεο θαη Θχξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ην αξηζ. πξση. 7048/8-4-2021 έγγξαθν ηνπ Λνκ. πκβνχινπ ηνπ
Γήκνπ θ. Υ.Υήηνπ-Θηάκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:

ΘΔΚΑ:

ΙΖΤΖ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ΓΗΑ ΞΑΟΝΣΖ ΛΝΚΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΠΡΖΛ
ΞΑΙΙΖΙΝ ΡΝ ΓΖΚΝ (ΘΔΞ) ΚΑΟΗΑΛΘΖ ΕΑΦΔΗΟΑΡΝ ΡΝ
ΓΗΝΛΠΗΝ
ΔΛΥΞΗΝΛ
ΡΝ
ΡΟΗΚΔΙΝΠ
ΔΦΔΡΔΗΝ
ΘΑΘΝΟΓΖΚΑΡΥΛ ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΓΗΘΑΠΗΚΝ ΡΖΠ
13-05-2021, ΖΚΔΟΑ ΞΔΚΞΡΖ ΘΑΗ ΥΟΑ 09:00 Ξ.Κ. Ή ΠΔ ΝΞΝΗΑ
ΚΔΡ’ ΑΛΑΒΝΙΖ ΓΗΘΑΠΗΚΝ ΓΗΑ ΛΑ ΔΜΔΡΑΠΘΔΗ ΥΠ ΚΑΟΡΟΑΠ
ΠΡΖΛ ΞΝΗΛΗΘΖ ΓΗΘΖ ΘΑΡΑ ΡΥΛ: ΗΥΑΛΛΖ ΡΠΑΟΑΚΟΠΖ ΘΑΗ
ΙΝΗΞΥΛ – ΓΖΙΥΠΖ ΞΑΟΑΠΡΑΠΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ.

ΠΣΔΡ.:

1) Ρο ςπ’ απιθ. ππυη. 3880/24-2-2021 έγγπαθο ηηρ Γιεςθύνζευρ
ΘΔΞ.
2) Ζ ςπ’ απιθ. ΒΘ105/2020 Θλήζη Κάπηςπα ηος κ. Διζαγγελέα
Δθεηών Βοπείος Αιγαίος.

Αμηφηηκε θ. Γήκαξρε θαη Πξφεδξε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
Κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 3880/24-5-2021 έγγξαθν ηεο Γηεπζχλζεσο ΘΔΠ, δηαβηβάζηεθε
ζηε Λνκηθή Τπεξεζία ε κε αξηζκφ ΒΘ105/2020 Θιήζε Κάξηπξα ηνπ θ. Δηζαγγειέα
Δθεηψλ Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ νπνία ε ππάιιεινο ηνπ ΘΔΠ Καξηάλζε Εαθεηξάηνπ
ηνπ Γηνλπζίνπ θαιείηαη ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ Θαθνπξγεκάησλ Βνξείνπ
Αηγαίνπ θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 13-05-2021, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 09:00 π.κ. ή ζε
φπνηα κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν απηήο θαη δεηεί ηελ λνκηθή ππνζηήξημή ηεο.
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Όπσο ε Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεσο ΘΔΠ θα Πεηξνχια Σνκπνχινγινπ αλαθέξεη ζην
ππ’ αξηζ. πξση. 3880/24-5-2021 έγγξαθφ ηεο δελ ηειεί ζε γλψζε ηεο Τπεξεζίαο ζε ηη
αθνξά ε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε.
Ωο γίλεηαη θαηαλνεηφ ζα πξέπεη λα ιάβνπκε γλψζε ηεο δηθνγξαθίαο πξνθεηκέλνπ λα
ελεκεξσζεί θαη ε Γηεχζπλζε ΘΔΠ θαη ε Λνκηθή Τπεξεζία ζε ηί ζπλίζηαηαη ην
θαηεγνξεηήξην ησλ θαηεγνξνχκελσλ Ησάλλε Σζαξακχξζε θαη ινηπψλ, πνπ
θαινχληαη λα δηθαζηνχλ ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ Θαθνπξγεκάησλ Βνξείνπ
Αηγαίνπ ζηηο 13-05-2021, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 09:00 π.κ., φπνπ θαιείηαη θαη ε
ππάιιεινο ηνπ ΘΔΠ Καξηάλζε Εαθεηξάηνπ ηνπ Γηνλπζίνπ λα θαηαζέζεη σο κάξηπξαο.
Πξνθεηκέλνπ φκσο λα ιάβνπκε γλψζε ηεο δηθνγξαθίαο απαηηείηαη εμνπζηνδφηεζε ηεο
ππαιιήινπ ηνπ ΘΔΠ Καξηάλζεο Εαθεηξάηνπ ηνπ Γηνλπζίνπ πξνο ηνπο Γηθεγφξνπο ηεο
Λνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Εακπέηα Γξφζνπ θαη Υξπζφζηνκν Υήην – Θηάκν πξνο
ηνχην θαη λα πξνβιεθζνχλ ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ηνπ Γηθεγφξνπ ζηε Κπηηιήλε, φπνπ
εδξεχεη ην ελ ιφγσ Γηθαζηήξην. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί
ακνηβή Γηθεγφξνπ Κπηηιήλεο ζηνλ νπνίνλ ζα απνζηαιεί θαη ε ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε
πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη γλψζε ηεο δηθνγξαθίαο θαη λα καο ελεκεξψζεη ζρεηηθά.
Ζ Γηεπζχληξηα ησλ ΘΔΠ θ. Πεηξνχια Σνκπνχινγινπ πηζαλνινγεί φηη ε ππφζεζε ζα
αθνξά πιαζηνγξαθία εγγξάθσλ ρξεζηκνπνηψληαο ην φλνκα ηεο ππαιιήινπ θαη
πιαζηέο ζθξαγίδεο.
Δπεηδή φκσο δελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε ην θαηεγνξεηήξην νχηε θαη
ηειεθσληθά ε Δηζαγγειία κπνξεί λα δψζεη πιεξνθνξία γηα ην πεξηερφκελν απηνχ, ζα
πξέπεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ,
ήηνη: Σνπ άξζξνπ 72 § 1ηγ θαη 2 ηνπ λ. 3852/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 3 § 1ηε θαη 2 ηνπ
λ. 4623/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 40 § 1 ηνπ λ. 4735/2020 φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα, λα
απνθαζίζεη πνηα απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο επηιέγεη σο ζπκθεξφηεξε γηα ηελ
Τπεξεζία πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη απφθαζε έγθαηξα θαη λα πξνβνχκε ζε πεξαηηέξσ
ελέξγεηεο δηαζθαιίδνληαο νχησ ην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ.
Παξάιιεια, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα ιάβεη απφθαζε γηα παξάζηαζε πνιηηηθήο
αγσγήο πξνο ππνζηήξημε ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ.
αο δηαβηβάδνπκε: 1) ην ππ’ αξηζ. πξση. 3880/24-2-2021 έγγξαθν ηεο Γηεπζχλζεσο
ΘΔΠ θαη 2) ηελ ππ’ αξηζ. ΒΘ105/2020 Θιήζε Κάξηπξα ηνπ θ. Δηζαγγειέα Δθεηψλ
Βνξείνπ Αηγαίνπ.
Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε – ζπλελλφεζε είκαη ζηε δηάζεζή ζαο.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 13/2021 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθε
απφ ην άξζξν 3 παξ. 1ηε θαη 2 ηνπ Λ. 4623/19 θαη εθ λένπ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40
§ 1 ηνπ λ. 4735/2020, ην ππ’ αξηζ. πξση. 3880/24-2-2021 έγγξαθν ηεο Γηεπζχλζεσο
ΘΔΠ, ηελ ππ’ αξηζ. ΒΘ105/2020 Θιήζε Κάξηπξα ηνπ θ. Δηζαγγειέα Δθεηψλ Βνξείνπ
Αηγαίνπ θαζψο θαη φια ηα ινηπά ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε ζηνηρεία θαη έγγξαθα
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Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι ομόθυνα
Δγκπίνει ηελ παποσή νομικήρ ςποζηήπιξηρ ζηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ (ΘΔΠ)
Καξηάλζε Εαθεηξάηνπ ηνπ Γηνλπζίνπ ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ
Θαθνπξγεκάησλ Βνξείνπ Αηγαίνπ θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 13ηρ-05-2021, εκέξα
Πέκπηε θαη ψξα 09:00 π.κ., ή ζε φπνηα κεη’ αλαβνιή απηήο δηθάζηκν γηα λα εμεηαζζεί
σο κάξηπξαο ζηελ πνηληθή δίθε θαηά ησλ: Ησάλλε Σζαξακχξζε θαη ινηπψλ θαη ηελ
κάλςτη ησλ εξόδυν κίνηζηρ ζηελ έδξα ηνπ δηθαζηεξίνπ (Κπηηιήλε) θαη
ημεπήζιαρ αποζημίυζηρ ηεο ππαιιήινπ γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ.
Δγκπίνεηαι επίζεο ε δήλυζη παπάζηαζηρ πολιηικήρ αγυγήρ ηνπ Γήκνπ απφ
δηθεγφξν Κπηηιήλεο, πξνο ππνζηήξημε ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ, ζηνλ νπνίνλ ζα
απνζηαιεί θαη ε ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη γλψζε ηεο
δηθνγξαθίαο θαη λα ελεκεξψζεη ην Γήκν ζρεηηθά, θαζψο θαη ε πξφβιεςε ζρεηηθήο
απηνχ ακνηβήο. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εχξεζεο δηθεγφξνπ, εξοςζιοδοηούνηαι νη
δηθεγφξνη ηνπ Γήκνπ θ.θ. Ε.Γξφζνπ θαη Υ.Υήηνο-Θηάκνο πξνθεηκέλνπ λα
εθπξνζσπήζνπλ, απφ θνηλνχ ή θαηά κφλαο, ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ θαη
εγκπίνεηαι ε θάιπςε ησλ εμφδσλ θίλεζεο ζηελ έδξα ηνπ δηθαζηεξίνπ (Κπηηιήλε)
θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο απηψλ γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ.

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 104/2021
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ

ΣΑ ΚΔΙΖ

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΘΑΗ ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΡΖΠ ΝΗΘ. ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ
ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΝΟΝΠ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζυηεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Απηνηειέο Σκήκα Λνκηθήο Τπεξεζίαο
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Γ/λζε Θ.Δ.Π./Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ΘΔΠ Λ.Υ.
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ

