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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 45/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο 
 
Αξηζ. Απφθαζεο : 298/2022                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε λνκηθήο ζηήξημεο αηξεηψλ θαη ππαιιήισλ ηνπ 
Γήκνπ ζηηο 20/1/2023 ζην Α΄Ρξηκειέο Δθεηείν 
Θαθνπξγεκάησλ γηα παξάβαζε ηνπ Γαζηθνχ Θψδηθα». 

 
 

  Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 20 ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρξίηε θαη 
ψξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηζρχεη, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 30632/41/16-12-2022 
έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ 
επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
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Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ 
 
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο, 2) Θνπηζάθεο Κηραήι 3) Ράθαο 
Ζιίαο 4) Θνπεινχζνο Σξήζηνο 5) Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 6) Ρνκπνχινγινπ 
Θσλζηαληίλνο 7) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, 8) Ιέθθαο Αζαλάζηνο, αλαπιεξσκαηηθφ 
κέινο, σο Αληηδήκαξρνο, θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο 
δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ». 
 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο θαη 2) Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο, νη νπνίνη δελ 
πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη 
ζρεηηθά. 

 
 Ρα κέιε ηεο Ν.Δ. θ.θ. Θ.Ρνκπνχινγινπ θαη Η.Νπζηακπαζίδεο πξνζήιζαλ ζηε 

Ππλεδξίαζε κεηά ηελ ζπδήηεζε θαη ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 
 

Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 9ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο: 
 
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ην αξηζ. πξση. 27836/23-11-2022 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηεο 
Ξξντζηακέλεο ηεο Λνκ. πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:  
 
Ξξνο 
Ρνλ θ. Γήκαξρν Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Σαιθεδφλνο 
 
Παο δηαβηβάδσ ηελ θνηλνπνηεζείζα εηο εκέ απφ ηνλ Γξακκαηέα ηεο  Νηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο  ΓΛΦ-ΛΣ θ. Θ. Ξιέζζα επηζηνιή ηνπ πξψελ Γεκάξρνπ ΛΦ-ΛΣ θ. Αξηζηείδε 
Βαζηιφπνπινπ κεηά ηνπ ζπλνδεχνληνο απηήλ ππ΄αξηζκ. ΡΔΘ 20-357 θιεηεξίνπ 
ζεζπίζκαηνο ηνπ θ. Δηζαγγειέσο Δθεηψλ Αζελψλ ,  απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ηελ 
20-1-23 εκέξα  Ξαξαζθεπή θαη ψξα  9 π.κ.  θαινχληαη  ελψπηνλ ηνπ Α΄ Ρξηκεινχο 
Δθεηείνπ Θαθνπξγεκάησλ νη θ.θ  Αξηζηείδεο Βαζηιφπνπινο,  Γεψξγηνο Αλεκνγηάλλεο, 
Θσκάο Βεηνβάξεο , Κραήι Γνχθαο, Θενθάλεο Θηαρφπνπινο θαη  Ησάλλεο Ξαπαδάθεο 
πξνθεηκέλνπ λα δηθαζζνχλ  γηα  παξάβαζε ηνπ Γαζηθνχ Θψδηθα, πξνο γλψζε ζαο θαη 
ηηο δηθέο ζαο θαηά λφκν ελέξγεηεο γηα ηνλ νξηζκφ εμσηεξηθνχ δηθεγφξνπ γηα ηελ 
εθπξνζψπεζε ηνπο εηο ην αλσηέξσ δηθαζηήξην. 
 
Θαιεκέξα ζαο,  
 
ην Γελάξε εγψ, ν Γηψξγνο Αλεκνγηάλλεο θαη 4 εξγάηεο ηνπ Γήκνπ είκαζηε 
θαηεγνξνχκελνη γηα ππφζεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην Γήκν. Γεδνκέλεο ηεο 
ζνβαξφηεηαο ηεο ππφζεζεο αιιά θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ν θ. Ξαπαδεκεηξίνπ 
ζπληαμηνδνηήζεθε θαη ν θ. Σήηνο αληηκεησπίδεη πξφβιεκα πγείαο ζα ζέιακε λα 
νξηζηεί εθηφο ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο εθπξνζψπεζή καο απφ εμσηεξηθφ δηθεγφξν κε 
ηελ θαηψηαηε ακνηβή πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο. Πε θάζε πεξίπησζε, ην δήηεκα πξέπεη 
λα εηζαρζεί ζε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη λα ιεθζεί 
απφθαζε γηα ηε λνκηθή καο εθπξνζψπεζε απφ δηθεγφξν πνπ ζα νξίζεη ν Γήκνο.  
 
Κε εθηίκεζε,  
Άξεο Βαζηιφπνπινο 
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Θαιείζζε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά. 
 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 45/2022 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Θαηφπηλ ν θ. Ξξφεδξνο πξφηεηλε ζην Πψκα 
λα εθπξνζσπεζνχλ νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ ζηελ αλσηέξσ ππφζεζε απφ ηελ Λνκηθή 
πεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη ζε φ,ηη αθνξά ηνπο αηξεηνχο ηνπ Γήκνπ ν θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο 
απφ ηνλ δηθεγφξν Αζελψλ θ. Αζηέξην Ρξηαληαθχιινπ ηνπ Γεσξγίνπ, Ι.Αιεμάλδξαο 
52-Αζήλα (ΑΚ/ΓΠΑ 28001), ν νπνίνο κε ζρεηηθφ έγγξαθφ ηνπ απνδέρεηαη λα 
αλαιάβεη ηελ ππεξάζπηζή ηνπ έλαληη ακνηβήο πνπ ηζνδπλακεί κε ην πξνβιεπφκελν 
γξακκάηην πξνείζπξαμεο δηθεγνξηθήο ακνηβήο ηνπ Γ.Π.Α. γηα παξάζηαζε ζην 
αλσηέξσ δηθαζηήξην θαη ν θ. Αξ.Βαζηιφπνπινο απφ ηνλ δηθεγφξν Αζελψλ θ. 
Θσλζηαληίλν Η.Καπξνεηδή, Καπξνκκαηαίσλ 39-Αζήλα (ΑΚ/ΓΠΑ 13140), ν νπνίνο κε 
ην αξηζ. εηζ. πξση. 30540/15-12-2022 έγγξαθφ ηνπ απνδέρεηαη λα αλαιάβεη ηελ 
ππεξάζπηζή ηνπ έλαληη ζπλνιηθήο ακνηβήο 2.350,00 € (φπσο αλαιχεηαη ζην αλσηέξσ 
έγγξαθν) θαη κε ηε ζπλδξνκή ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. Θαηφπηλ ν θ. 
Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

 Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο, απείρε απφ ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, 
ιφγσ ηεο πξφζθαηεο απφθαζεο ηνπ Π.η.Δ. κε ηελ νπνία θξίζεθαλ 
αληηζπληαγκαηηθέο νη δηαηάμεηο ησλ Λ. 4623/19 θαη 4625/19 γηα ηελ ζχλζεζε 
ησλ Δπηηξνπψλ θαη ηελ εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ απφ ην Γ.Π. πξνο απηέο. 

 
Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε θαη ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, είδε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο απηέο ηζρχνπλ κεηά ηελ 
αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, απηέο ηνπ 
άξζξνπ 52 ηνπ ηδίνπ Λφκνπ, θαζψο επίζεο: 
 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Λ . 3852/2010 (ΦΔΘ 

87/η.Α ́/7-6-2010)«Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο».. 

2. Ρν Λ. 4674 Ρεχρνο A’ 53/11.03.2020 «Πηξαηεγηθή αλαπηπμηαθή πξννπηηθή 

ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ξχζκηζε δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο 

πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 52 

«Λνκηθή ππνζηήξημε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ δεκφζηνπ ηνκέα θαη αηξεηψλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Άξζξν 35 ηνπ Λ. 

4735/2020(ΦΔΘ A 62 - 17.04.2021) «Πχζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ 

Γεκφζηνπ Ρνκέα, Πχκβνπινο Αθεξαηφηεηαο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη άιιεο 

δηαηάμεηο γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε» 

3. Ρα ζρεηηθά έγγξαθα ησλ δηθεγφξσλ Αζελψλ θ.θ. Θσλζηαληίλνπ Καπξνεηδή 

θαη Αζηέξηνπ Ρξηαληαθχιινπ 

4. Ρελ αξηζ. πξση. 30068/13-12-2022 αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ θ. Η.Ξαπαδάθε 

5. Ρν ππ’αξηζκ. ΡΔΘ 20-357 Θιεηήξην Θέζπηζκα ηνπ Δηζαγγειέσο Δθεηψλ Αζελψλ 

 
 θαη κειέηεζε φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο, 
 

Α π ο υ α σ ί ζ ε ι  ομόυωνα 
 

Δγκπίνει ηελ παποχή νομικήρ στήπιξηρ ησλ Γεκ. Ππκβνχισλ θ.θ.  Αξηζηείδε 

Βαζηιφπνπινπ θαη  Γεψξγηνπ Αλεκνγηάλλε θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ θ.θ. Θσκά 

Βεηνβάξε , Κηραήι Γνχθα, Θενθάλε Θηαρφπνπινπ θαη  Ησάλλε Ξαπαδάθε ζηηο 20-1-

2023, εκέξα  Ξαξαζθεπή θαη ψξα  9 π.κ., ή ζε φπνηα κεηά ηπρφλ αλαβνιή ή δηαθνπή 

δηθάζηκν, ζην Α΄ Ρξηκειέο Δθεηείν Θαθνπξγεκάησλ, θαηφπηλ ηνπ αξηζ. ΡΔΘ 20-357 
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Θιεηήξηνπ Θεζπίζκαηνο ηνπ Δηζαγγειέσο Δθεηψλ Αζελψλ πνπ ηνπο θνηλνπνηήζεθε, 

θαηεγνξνχκελνη γηα παξάβαζε ηνπ Γαζηθνχ Θψδηθα. 

 
Ζ λνκηθή ζηήξημε α) ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ ζα γίλεη απφ ηελ Λνκηθή πεξεζία ηνπ 

Γήκνπ δηά ησλ Γηθεγφξσλ θ.θ. Εακπέηαο Γξφζνπ θαη Σξπζνζηφκνπ Σήηνπ – Θηάκνπ, 

απφ θνηλνχ ή θαηά κφλαο, νη νπνίνη ζα παξαζηνχλ θαη ζα ππνζηεξίμνπλ λνκηθά ηνπο 

ππαιιήινπο θαηά ηελ αλσηέξσ δηθάζηκν ή ζε θάζε κεη΄αλαβνιήλ ή δηαθνπή απηήο 

ζπδήηεζε θαη έσο ηνπ πέξαηνο ηεο πνηληθήο ππνζέζεσο, β) ηνπ αηξεηνχ ηνπ Γήκνπ θ. 

Γεψξγηνπ Αλεκνγηάλλε απφ ηνλ δηθεγφξν Αζελψλ θ. Αζηέξην Ρξηαληαθχιινπ ηνπ 

Γεσξγίνπ, Ι.Αιεμάλδξαο 52-Αζήλα (ΑΚ/ΓΠΑ 28001), ν νπνίνο κε ζρεηηθφ έγγξαθφ ηνπ 

απνδέρεηαη λα αλαιάβεη ηελ ππεξάζπηζή ηνπ έλαληη ακνηβήο πνπ ηζνδπλακεί κε ην 

πξνβιεπφκελν γξακκάηην πξνείζπξαμεο δηθεγνξηθήο ακνηβήο ηνπ Γ.Π.Α. γηα 

παξάζηαζε ζην αλσηέξσ δηθαζηήξην θαη γ) ηνπ αηξεηνχ ηνπ Γήκνπ θ. Αξηζηείδε 

Βαζηιφπνπινπ (ηέσο Γεκάξρνπ) απφ ηνλ δηθεγφξν Αζελψλ θ. Θσλζηαληίλν 

Η.Καπξνεηδή, Καπξνκκαηαίσλ 39-Αζήλα (ΑΚ/ΓΠΑ 13140), ν νπνίνο κε ην αξηζ. εηζ. 

πξση. 30540/15-12-2022 έγγξαθφ ηνπ απνδέρεηαη λα αλαιάβεη ηελ ππεξάζπηζή ηνπ 

έλαληη ζπλνιηθήο ακνηβήο 2.350,00 € (φπσο αλαιχεηαη ζην αλσηέξσ έγγξαθν),  

ζπλεπηθνπξνχκελνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηθεγφξνπο ηνπ Γήκνπ θ.θ. Εακπέηα Γξφζνπ 

θαη Σξπζφζηνκν Σήην – Θηάκν, απφ θνηλνχ ή θαηά κφλαο, θαζφζνλ νη αηηήζεηο ησλ 

αηξεηψλ θαη ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ είλαη λφκηκεο θαη βάζηκεο θαη εθφζνλ νη πξάμεηο 

θέξνληαη λα ηειέζζεθαλ ελ ψξα αζθήζεσο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ε δε ππεξάζπηζε 

απηή δελ πξνζθξνχεη ζηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ. 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  298/2022 

Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 
 

Ν  ΞΟΝΔΓΟΝΠ                                   ΡΑ  ΚΔΙΖ 
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ  
 
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
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            Δσωτ. Γιανομή :  
 

1. Απηνηειέο Ρκήκα Λνκηθήο πεξεζίαο 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Ξξαζίλνπ θαη Άιζνπο 
4. Αληηδήκαξρν Νηθ. πεξεζηψλ 
5. Γ/λζε Νηθ. πεξεζηψλ 
6. Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ/Ρκήκα Άιζνπο 
7. Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ 
8. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
9. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ  
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