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3η σνεδρίαζη
Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέων
ηης 28ης Ηανοσαρίοσ 2020
---------------------------

Σηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ),
ζήκεξα, ηην 28η Ηανοσαρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή
πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 3/24-1-2020, ήιζαλ
γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (9) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο
Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5]
Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] Ισάλλεο
Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο, 9] Αζαλάζηνο Μνδέο –
αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Η θα Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 47/2020).
Οη θ.θ. Παλαγηώηεο Μειάο θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο, δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε
αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (3) ζέκα ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο, «Ννκηθή ζηήξημε πξώελ αηξεηνύ (Π. Σηάκνο)», ζέηνληαο ππόςε ησλ
κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 839/23-1-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ.
Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 834/23-1-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ
Παηξέσλ (Γξαθείν Γεκάξρνπ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Τελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή - Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Ννκηθή Σηήξημε πξώελ Αηξεηνύ΄΄ - ΣΦΔΤ. - 1) Η ππ
αξηζ. 2898/22-01-2020 αίηεζε ηνπ πξώελ Αληηδεκάξρνπ Γ. Παηξέσλ θ. Παύινπ
Σηάκνπ. - 2) Η ππ αξηζ. 160/20 Κιήζε ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ Παηξώλ. - 1)
Με ηελ ππ. αξηζ. 2898/22-01-2020 αίηεζή ηνπ, ν θ. Παύινο Σηάκνο, αηηείηαη ηε
λνκηθή ζηήξημή ηνπ, από δηθεγόξν ηνπ Γήκνπ ζρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο πνπ ηνπ
απνδίδνληαη θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο βάζεη ηεο ππ αξηζ. 160/20
Κιήζεο ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ Παηξώλ. - 2) Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 218 ηνπ Ν.4555/2018 (ΦΔΚ Α’ 133/19.07.2018), θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 244 α ηνπ Ν. 3852/2010 ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο: - Οη Ο.Τ.Α. α΄ θαη β΄
βαζκνύ θαη ηα λνκηθά πξόζσπα απηώλ ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ λνκηθή
ππνζηήξημε ησλ αηξεηώλ, 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. Η αλσηέξσ λνκηθή ππνζηήξημε δελ παξέρεηαη ζε πεξίπησζε
πνηληθήο δίσμεο απηώλ ύζηεξα από θαηαγγειία εθ κέξνπο ηεο Υπεξεζίαο. Η λνκηθή
εθπξνζώπεζή ηνπο ζπληειείηαη από δηθεγόξν ηνπ δήκνπ ή ηεο πεξηθέξεηαο, ύζηεξα
από αίηεζε ηνπ αηξεηνύ πξνο ηνλ νηθείν δήκαξρν ή πεξηθεξεηάξρε, ζεηηθή εηζήγεζε
ηεο Υπεξεζίαο θαη απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. Αλ δελ ππεξεηεί δηθεγόξνο
κε πάγηα έκκηζζε εληνιή, ε εθπξνζώπεζε γίλεηαη από πιεξεμνύζην δηθεγόξν πνπ
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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. - Σαο δηαβηβάδνπκε ηελ αλσηέξσ ζρεηηθή αίηεζε θαζώο θαη ηελ ππ
αξηζ. 160/20 Κιήζεο ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ Παηξώλ θαη παξαθαινύκε όπσο
απνθαζίζεηε ηε λνκηθή ζηήξημε ηνπ θ. Παύινπ Σηάκνπ, πξώελ Αληηδεκάξρνπ
Πνιενδνκηθνύ Σρεδηαζκνύ, Πεξηβάιινληνο θαη Έξγσλ Υπνδνκήο ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ, θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο ζην Μνλνκειέο Πιεκκειεηνδηθείν
Παηξώλ ζηηο 17/03/2020 ή όπνηε άιινηε ρξεηαζηεί. - Ο Γήκαξρνο Παηξέσλ, θ.
Κώζηαο Πειεηίδεο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε
ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ηελ ππ’ αξηζ. 2898/22-1-2020 αίηεζε ηνπ θ. Παύινπ Σηάκνπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη:
Με ηελ ππ’ αξηζ. 2898/22-1-2020 αίηεζή ηνπ ν θ. Παύινο Σηάκνο, πξώελ
Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνύ Σρεδηαζκνύ, Πεξηβάιινληνο θαη Έξγσλ Υπνδνκήο
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, αηηείηαη ηε λνκηθή ζηήξημή ηνπ, από δηθεγόξν ηνπ Γήκνπ
ζρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο πνπ ηνπ απνδίδνληαη θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθόλησλ
ηνπ βάζεη ηεο ππ’ αξηζ. 160/20 Κιήζεο ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ Παηξώλ.
Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 244Α ηνπ Ν. 3852/2010, παξ. 6 (άξζξν
218 ηνπ Ν.4555/2018), νη ΟΤΑ α΄ θαη β΄ βαζκνύ θαη ηα λνκηθά πξόζσπα απηώλ
ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ λνκηθή ππνζηήξημε ζηνπο ππαιιήινπο, 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. Η αλσηέξσ λνκηθή
ππνζηήξημε δελ παξέρεηαη ζε πεξίπησζε πνηληθήο δίσμεο απηώλ ύζηεξα από
θαηαγγειία εθ κέξνπο ηεο Υπεξεζίαο. Η 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 Υπεξεζίαο 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.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, η Οικονομική Δπιηροπή εγκρίνει ηε λνκηθή ζηήξημε
ηνπ κ. Παύλοσ ηάμοσ, πξώελ Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνύ Σρεδηαζκνύ,
Πεξηβάιινληνο θαη Έξγσλ Υπνδνκήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ελώπηνλ ηνπ
Μνλνκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ Παηξώλ, θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο ππόζεζήο ηνπ,
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ζηηο 17-3-2020, ή όπνηε άιινηε ρξεηαζηεί, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 160/20 Κιήζε
ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ Παηξώλ.
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