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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 8η Γεκεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 45/4-122020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο,
5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7]
Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο, 9] Φξήζηνο
Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 872/2020),
νπόηε ν θ. Φξήζηνο Κνξδάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο, κεηείρε πιένλ ζηελ ηειεδηάζθεςε
σο εηζεγεηήο Αληηδήκαξρνο.
Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 879/2020).
Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό
κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (1) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Ννκηθή Σηήξημε πξώελ αηξεηνύ (Θσκόπνπινο Βαζίιεηνο)», (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ.
16930/3-12-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 16929/3-12-2020 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. 57477/02-12-2020 αίηεζε ηνπ θ. Βαζίιεηνπ Θσκόπνπινπ, πξώελ
Αληηδεκάξρνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξνγξακκαηηζκνύ Γ. Παηξέσλ - 2) Η ππ
αξηζ. 2938/2019 Κιήζε ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ Παηξώλ - 1) Με ηελ ππ. αξηζ.
57477/02-12-2020 αίηεζήο ηνπ ν πξώελ Αληηδήκαξρνο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Πξνγξακκαηηζκνύ θ. Βαζίιεηνο Θσκόπνπινο 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. 2938/19 Κιήζεο ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ
Παηξώλ. - 2) Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν.4735/2020 (ΦΔΚ Α’
197/12.10.2020), ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο: - 1. Τα ππνπξγεία, νη αλεμάξηεηεο αξρέο, νη
απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο ηνπ Κξάηνπο, νη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α' θαη β'
βαζκνύ θαη ηα Ννκηθά Πξόζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ λνκηθή
ππνζηήξημε ζηνπο κόληκνπο θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ
ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνύλ ζηνπο θνξείο ηνπο, ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ή ησλ
δηθαζηηθώλ αξρώλ, ζε πεξίπησζε δηελέξγεηαο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο ή άζθεζεο
πνηληθήο δίσμεο εηο βάξνο ηνπο γηα αδηθήκαηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη όηη δηέπξαμαλ θαηά ηελ
ελάζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο. - Η αλσηέξσ λνκηθή ππνζηήξημε δελ παξέρεηαη ζε
πεξίπησζε πνηληθήο δίσμεο ύζηεξα από θαηαγγειία εθ κέξνπο ηεο Υπεξεζίαο. Η λνκηθή
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ππνζηήξημε αθνξά είηε ζηε λνκηθή εθπξνζώπεζε ησλ ππαιιήισλ από πιεξεμνύζην
δηθεγόξν πνπ ζπκβάιιεηαη γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπό κε ηνπο πξναλαθεξόκελνπο θνξείο,
αλά ππόζεζε, είηε ζηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ εθπξνζώπεζεο ησλ αλσηέξσ ππαιιήισλ δηά
ή κεηά πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηεο επηινγήο ηνπ ππαιιήινπ. - 2. Σηηο αλσηέξσ
πεξηπηώζεηο ηα έμνδα βαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθείνπ θνξέα. Η θαηαβνιή ησλ
αλσηέξσ δαπαλώλ γίλεηαη εθόζνλ, γηα ηηο πνηληθέο ππνζέζεηο, εθδνζεί ηειεζίδηθε
απόθαζε, κε ηελ νπνία νη ππάιιεινη θεξύζζνληαη αζώνη ή απαιιάζζνληαη ησλ
θαηεγνξηώλ ή ηειεζίδηθν βνύιεπκα ηνπ Γηθαζηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κε ην νπνίν παύεηαη
νξηζηηθά ε πνηληθή δίσμε ελαληίνλ ηνπο ή ηίζεηαη ε ππόζεζε ζην αξρείν θαη εθόζνλ
πξνζθνκηζζνύλ ηα λόκηκα παξαζηαηηθά. Τν αηηνύκελν πνζό δελ δύλαηαη λα ππεξβαίλεη ην
ηξηπιάζην ηνπ πνζνύ αλαθνξάο θάζε δηαδηθαζηηθήο πξάμεο ή παξερόκελεο ππεξεζίαο,
όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο πίλαθεο ακνηβώλ ηνπ Κώδηθα Γηθεγόξσλ (λ. 4194/2013, Α'
208). - 3. Η λνκηθή ππνζηήξημε ησλ αλσηέξσ ππαιιήισλ ζπληειείηαη κεηά από αίηεζε ηνπ
ππαιιήινπ ζηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, ζεηηθή εηζήγεζε ηεο
ηειεπηαίαο θαη απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ. Δηδηθά
γηα ηνπο ΟΤΑ, απαηηείηαη απόθαζε ηεο νηθείαο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Σε πεξίπησζε πνπ
δελ ππάξμεη ζεηηθή εηζήγεζε, ηα σο άλσ έμνδα θαηαβάιινληαη εθ ησλ πζηέξσλ, εθόζνλ
γηα ηηο πνηληθέο ππνζέζεηο εθδνζεί ηειεζίδηθε απόθαζε, κε ηελ νπνία ηα σο άλσ πξόζσπα
θεξύζζνληαη αζώα ή απαιιάζζνληαη ησλ θαηεγνξηώλ ή ηειεζίδηθν βνύιεπκα δηθαζηηθνύ
ζπκβνπιίνπ κε ην νπνίν παύεη νξηζηηθά ε πνηληθή δίσμε ελαληίνλ ηνπο ή ηίζεηαη ε ππόζεζε
ζην αξρείν. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ εθαξκόδνληαη κεηά ηελ πξόβιεςε ηεο
ζρεηηθήο δαπάλεο ζηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ησλ νηθείσλ θνξέσλ. - 4. Οη παξ.1 θαη 2
εθαξκόδνληαη θαη ζηνπο αηξεηνύο ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Η λνκηθή ππνζηήξημε ησλ
αηξεηώλ παξέρεηαη κεηά από αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ δηθεγόξνπ
ή λνκηθνύ ζπκβνύινπ πνπ ππεξεηεί ζηνλ νηθείν ΟΤΑ θαη απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο. Αλ δελ ππεξεηεί δηθεγόξνο κε πάγηα έκκηζζε εληνιή, ε ζεηηθή εηζήγεζε
γίλεηαη κε αλάζεζε ζε δηθεγόξν από ηελ νηθεία Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Σε πεξίπησζε πνπ
δελ ππάξμεη ζεηηθή εηζήγεζε ηα σο άλσ έμνδα θαηαβάιινληαη εθ ησλ πζηέξσλ, εθόζνλ γηα
ηηο πνηληθέο ππνζέζεηο εθδνζεί ηειηθή απόθαζε, κε ηελ νπνία ηα σο άλσ πξόζσπα
θεξύζζνληαη αζώα ή απαιιάζζνληαη ησλ θαηεγνξηώλ ή ηειεζίδηθν βνύιεπκα δηθαζηηθνύ
ζπκβνπιίνπ κε ην νπνίν παύεη νξηζηηθά ε πνηληθή δίσμε ελαληίνλ ηνπο ή ηίζεηαη ε ππόζεζε
ζην αξρείν. - 5. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο εθαξκόδνληαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε
πξνθαινύκελε δαπάλε έρεη πξνβιεθζεί ζηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ησλ νηθείσλ θνξέσλ. Σαο δηαβηβάδνπκε ηελ αλσηέξσ ζρεηηθή αίηεζε, θαζώο θαη ηελ ππ αξηζ. 2938/19 Κιήζε
ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ Παηξώλ θαη παξαθαινύκε όπσο απνθαζίζεηε ηε λνκηθή
ζηήξημε ηνπ θ. Βαζίιεηνπ Θσκόπνπινπ, πξώελ Αληηδεκάξρνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο
θαη Πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ Γ. Παηξέσλ, θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο ζην Μνλνκειέο
Πιεκκειεηνδηθείν Παηξώλ ζηηο 18/12/2020 ή όπνηε άιινηε ρξεηαζηεί. - Ο Γήκαξρνο
Παηξέσλ, θ. Κώζηαο Πειεηίδεο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηελ
εηζήγεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη:
Με ηελ ππ. αξηζ. 57477/02-12-2020 αίηεζή ηνπ ν θ. Βαζίιεηνο Θσκόπνπινο, πξώελ
Αληηδήκαξρνο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξνγξακκαηηζκνύ, αηηείηαη ηελ λνκηθή
ζηήξημή ηνπ, από δηθεγόξν ηνπ Γήκνπ ζρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο πνπ ηνπ απνδίδνληαη
θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ βάζεη ηεο ππ’ αξηζ. 2938/19 Κιήζεο ηεο
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Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ Παηξώλ.
Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν.4735/2020 (ΦΔΚ Α’
197/12.10.2020):
Τα ππνπξγεία, νη αλεμάξηεηεο αξρέο, νη απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο ηνπ Κξάηνπο,
νη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α' θαη β' βαζκνύ θαη ηα Ννκηθά Πξόζσπα
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ λνκηθή ππνζηήξημε ζηνπο κόληκνπο θαη κε
ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνύλ ζηνπο
θνξείο ηνπο, ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ή ησλ δηθαζηηθώλ αξρώλ, ζε πεξίπησζε
δηελέξγεηαο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο ή άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο εηο βάξνο ηνπο γηα
αδηθήκαηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη όηη δηέπξαμαλ θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο.
Η αλσηέξσ λνκηθή ππνζηήξημε δελ παξέρεηαη ζε πεξίπησζε πνηληθήο δίσμεο
ύζηεξα από θαηαγγειία εθ κέξνπο ηεο Υπεξεζίαο. Η λνκηθή ππνζηήξημε αθνξά είηε ζηε
λνκηθή εθπξνζώπεζε ησλ ππαιιήισλ από πιεξεμνύζην δηθεγόξν πνπ ζπκβάιιεηαη γηα
ηνλ αλσηέξσ ζθνπό κε ηνπο πξναλαθεξόκελνπο θνξείο, αλά ππόζεζε, είηε ζηελ θάιπςε
ησλ εμόδσλ εθπξνζώπεζεο ησλ αλσηέξσ ππαιιήισλ δηά ή κεηά πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ
ηεο επηινγήο ηνπ ππαιιήινπ.
Σηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο ηα έμνδα βαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθείνπ
θνξέα. Η θαηαβνιή ησλ αλσηέξσ δαπαλώλ γίλεηαη εθόζνλ, γηα ηηο πνηληθέο ππνζέζεηο,
εθδνζεί ηειεζίδηθε απόθαζε, κε ηελ νπνία νη ππάιιεινη θεξύζζνληαη αζώνη ή
απαιιάζζνληαη ησλ θαηεγνξηώλ ή ηειεζίδηθν βνύιεπκα ηνπ Γηθαζηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κε
ην νπνίν παύεηαη νξηζηηθά ε πνηληθή δίσμε ελαληίνλ ηνπο ή ηίζεηαη ε ππόζεζε ζην αξρείν
θαη εθόζνλ πξνζθνκηζζνύλ ηα λόκηκα παξαζηαηηθά. Τν αηηνύκελν πνζό δελ δύλαηαη λα
ππεξβαίλεη ην ηξηπιάζην ηνπ πνζνύ αλαθνξάο θάζε δηαδηθαζηηθήο πξάμεο ή παξερόκελεο
ππεξεζίαο, όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο πίλαθεο ακνηβώλ ηνπ Κώδηθα Γηθεγόξσλ
(λ. 4194/2013, Α' 208).
Η λνκηθή ππνζηήξημε ησλ αλσηέξσ ππαιιήισλ ζπληειείηαη κεηά από αίηεζε ηνπ
ππαιιήινπ ζηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, ζεηηθή εηζήγεζε ηεο
ηειεπηαίαο θαη απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ. Δηδηθά
γηα ηνπο ΟΤΑ, απαηηείηαη απόθαζε ηεο νηθείαο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Σε πεξίπησζε πνπ
δελ ππάξμεη ζεηηθή εηζήγεζε, ηα σο άλσ έμνδα θαηαβάιινληαη εθ ησλ πζηέξσλ, εθόζνλ
γηα ηηο πνηληθέο ππνζέζεηο εθδνζεί ηειεζίδηθε απόθαζε, κε ηελ νπνία ηα σο άλσ πξόζσπα
θεξύζζνληαη αζώα ή απαιιάζζνληαη ησλ θαηεγνξηώλ ή ηειεζίδηθν βνύιεπκα δηθαζηηθνύ
ζπκβνπιίνπ κε ην νπνίν παύεη νξηζηηθά ε πνηληθή δίσμε ελαληίνλ ηνπο ή ηίζεηαη ε ππόζεζε
ζην αξρείν.
Οη παξ.1 θαη 2 εθαξκόδνληαη θαη ζηνπο αηξεηνύο ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Η
λνκηθή ππνζηήξημε ησλ αηξεηώλ παξέρεηαη κεηά από αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ζεηηθή
εηζήγεζε ηνπ δηθεγόξνπ ή λνκηθνύ ζπκβνύινπ πνπ ππεξεηεί ζηνλ νηθείν ΟΤΑ θαη
απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Αλ δελ ππεξεηεί δηθεγόξνο κε πάγηα έκκηζζε
εληνιή, ε ζεηηθή εηζήγεζε γίλεηαη κε αλάζεζε ζε δηθεγόξν από ηελ νηθεία Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη ζεηηθή εηζήγεζε ηα σο άλσ έμνδα
θαηαβάιινληαη εθ ησλ πζηέξσλ, εθόζνλ γηα ηηο πνηληθέο ππνζέζεηο εθδνζεί ηειηθή
απόθαζε, κε ηελ νπνία ηα σο άλσ πξόζσπα θεξύζζνληαη αζώα ή απαιιάζζνληαη ησλ
θαηεγνξηώλ ή ηειεζίδηθν βνύιεπκα δηθαζηηθνύ ζπκβνπιίνπ κε ην νπνίν παύεη νξηζηηθά ε
πνηληθή δίσμε ελαληίνλ ηνπο ή ηίζεηαη ε ππόζεζε ζην αξρείν.
Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο εθαξκόδνληαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε πξνθαινύκελε
δαπάλε έρεη πξνβιεθζεί ζηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ησλ νηθείσλ θνξέσλ.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, η Οικονομική Δπιηροπή εγκρίνει ηε λνκηθή ζηήξημε ηνπ
κ. Βαζίλειοσ Θφμόποσλοσ, πξώελ Αληηδεκάξρνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
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Πξνγξακκαηηζκνύ, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ Παηξώλ, θαηά ηελ
εθδίθαζε ηεο ππόζεζήο ηνπ, ζηηο 18-12-2020, ή όπνηε άιινηε ρξεηαζηεί, ζύκθσλα κε ηελ
ππ’ αξηζ. 2938/19 Κιήζε ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ Παηξώλ.
Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα σμμεηέτονηα Μέλη
ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ
ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ

