ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 3η /2018
της 13ης-11-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρ. Απόφασης 3/2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
13/11/2018 της 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.3584/2007
(όπως τροποιήθηκε και ισχύει)

Σήμερα, ημέρα Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ. συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή του
Δήμου Διονύσου, στον Αγ.Στέφανο Αττικής, στο Δημοτικό Κατάστημα, στη διεύθυνση Λ.Λ.Μαραθώνος 29
τ.κ. 14565, μετά από την υπ’ αριθμ. 38945/09-11-2018 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, κου Ζαμάνη
Διονυσίου, που δημοσιεύτηκε και κοινοποιήθηκε σε κάθε μέλος της χωριστά (Ν.3852/2010 άρθρ. 62), με
θέμα συζήτησης το εξής :
“Παραπομπή του υπαλλήλου χχχχχχχχχχχ του χχχχχχχχχ, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας,
στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ως αμέσως ανώτερο αυτού πειθαρχικώς προϊστάμενο.”
Διαπιστώθηκε απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (9) μελών παρευρέθηκαν παρόντα τα εξής επτά (7):
1.Ζαμάνης Διονύσιος, Δήμαρχος –Πρόεδρος Επιτροπής
2.Πέππα Αγγελική, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
3. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας
4.Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα ,Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης
5...Δαρδαμάνης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού
6.Ράικος
6.Ράικος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών και Χωροταξίας
7.Τσούκας Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικών Δομών
Στην συνεδρίαση δεν παρευρέθηκαν αν και νόμιμα εκλήθησαν:
Δημοτικό

Συμβούλιο

της

Εκτελεστικής

Επιτροπής,

όταν

αυτή

τα ορισμένα μέλη από το

επιλαμβάνεται

επί

υπαλλήλων(Ν.3584/2007 όπως τροποιήθηκε και ισχύει), κ.Ιωαννίδης Χαράλαμπος και

θεμάτων
κ.Αυγέρη-

Βουκλαρή Αικατερίνη

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Kεϊσίδου Δήμητρα, Διοικητική Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Μετά την εκφώνηση του θέματος από τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχο κ.
Διονύσιο Ζαμάνη, ακολούθησε η εισήγηση η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1
145 65 Άγιος Στέφανος
Πληροφ.: Κυριακάκου Ε.
Τηλ: 2132030627
FAX: 2132030630

Άγιος Στέφανος, 04-07-2018
Aρ. Πρωτ:22919
Αρ. Απόφασης:2658

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα «Παραπομπή του υπαλλήλου χχχχχχχχχχχχ του χχχχχχχχχ, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας, στην
Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ως αμέσως ανώτερο πειθαρχικώς προϊστάμενο»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2ου του Ν.4057/2012 (Φ.Ε.Κ. 54Α΄) όπως ισχύει.
2.

Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Ν. 4325/2015 (Φ.Ε.Κ. 47Α΄).

3.

Τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143Α΄) όπως ισχύει.

4.

Τις διατάξεις του άρθρου 121 παρ.1α, του άρθρου 122 παρ.1α, 3 & 6 και την παρ.1 του άρθρου 123 του
Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143Α΄) όπως ισχύουν.

5.

Τις διατάξεις του άρθρου 134 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 2ο του
Ν.4057/2012 (Φ.Ε.Κ. 54Α΄).

6.

Τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.3528/2007,όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 2ο του
Ν.4057/2012 (Φ.Ε.Κ. 54Α΄).

7.

Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.4 του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138Α΄).

8.

Τις διατάξεις της ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/66/οικ.13632/08.05.2015.

9.

Την υπ΄ αριθμ. 3729/41987/15-12-2017 απόφαση Δημάρχου περί διακοπής μισθοδοσίας λόγω κράτησης
στο κατάστημα φυλακών Ναυπλίου του υπαλλήλου Καρακάση Σταύρου.

10.

Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 18330/12-12-2017 (αριθμ. πρωτ. Δήμου Διονύσου 42478/20-12-2017) έγγραφο του
Καταστήματος Κράτησης Ναυπλίου με θέμα “Ενημέρωση σχετικά με φυλάκιση δημοσίου υπαλλήλου”.

11.
12.

Την υπ΄ αριθμ. 40.989/2017 Έκθεση Πρακτικών και Απόφαση του Ζ΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
Η υπ΄αριθ.Δ18/27/18-01-2018 Διάταξη του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου περί απόλυσης του
κρατουμένου χχχχχχχχχχχχχ του χχχχχχχχχχχχχ υπό τον όρο της ανάκλησης.

13.

Το από 18-01-2018 Αποφυλακιστήριο του χχχχχχχχχχχ του χχχχχχχχχχχχ από το Κατάστημα Κράτησης
Ναυπλίου.

14.

Την υπ΄ αριθμ.659/5052/12-02-2018 Απόφαση Δημάρχου περί αυτοδίκαιης θέσης σε αργία του υπαλλήλου
χχχχχχχχχχχχχχχ του χχχχχχχχχχχ.

15.

Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5630/16-02-2018 Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο έγγραφο της Δ/νσης Ανθρωπίνου
Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας προς το Δήμαρχο Διονύσου περί της πειθαρχικής υπόθεσης του
υπαλλήλου χχχχχχχχχχχχχχχ του χχχχχχχχχχχχχχχ.

16.

Το υπ΄αριθ.πρωτ. 6813/22-2-2018 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου Διονύσου προς τον υπάλληλο
χχχχχχχχχχχχ του χχχχχχχχχχχχχ με θέμα “Κλήση σε απολογία”.

17.

Το από 22/02/2018 αποδεικτικό επίδοσης της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6813/22-02-2018 κλήσης σε απολογία στον
προαναφερόμενο υπάλληλο.

18.

Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 10957/20-3-2018 απολογία του υπαλλήλου χχχχχχχχχχχχχχχχχ.

19.

Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.4/ΕΜΠ 151/30-01-2018 έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης με θέμα “Αναζήτηση στοιχείων”.

20.

Το υπ΄ αριθμ. Εμπ. πρωτ. 8/27-02-2018 έγγραφο της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής
Μέριμνας προς το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.

21.

Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Εμπ.13/17-04-2018 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου Διονύσου προς τη Δ/νση
Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.

22.

Το υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 22160/03-7-2018 (ορθή επανάληψη) πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του
υπαλλήλου χχχχχχχχχχχχχχχ.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18330/12-12-2017 (υπ' αριθμ. πρωτ. Δήμου Διονύσου 42478/20-12-2017) έγγραφο του
Καταστήματος Κράτησης Ναυπλίου ενημερώθηκε η υπηρεσία μας για την κράτηση του υπαλλήλου του Δήμου
χχχχχχχχχχχχχ του χχχχχχχχχχχ στο εν λόγω Κατάστημα από 12-12-2017, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 40.989/2017 Έκθεσης
Πρακτικών και Απόφασης του Ζ΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με ποινή φυλάκισης δώδεκα (12) μηνών, για
την πράξη της σωματικής βλάβης, με έναρξη της ποινής από 11-12-2017. Με την υπ΄ αριθμ. 3729/41987/15-12-2017
απόφαση Δημάρχου διακόπηκε η μισθοδοσία του προαναφερόμενου υπαλλήλου λόγω κράτησής του.
Σύμφωνα με το από 18-01-2018 Αποφυλακιστήριο το οποίο εκδόθηκε από το Κατάστημα Κράτησης Ναυπλίου, ο εν
λόγω υπάλληλος αποφυλακίστηκε την 18-01-2018 δυνάμει της υπ΄αριθ.Δ18/27/18-01-2018 Διάταξης του κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου περί απόλυσης του κρατουμένου χχχχχχχχχχχχχ του χχχχχχχχχχ υπό τον όρο της
ανάκλησης, επιβάλλοντας σε αυτόν την υποχρέωση να διαμένει στον Άγιο Στέφανο στην οδό χχχχχχχχχχχχχ και να
εμφανίζεται στο ΑΤ του τόπου διαμονής του στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, με σύνταξη σχετικής έκθεσης μέχρι να
περάσει ο χρόνος δοκιμασίας του, ήτοι για τρία έτη από την αποφυλάκισή του. Κατόπιν τούτων, με την υπ΄αριθ.
659/5052/12-02-2018 απόφαση Δημάρχου ο προαναφερόμενος υπάλληλος τέθηκε σε αυτοδίκαιη αργία από 12-122017, δηλαδή της ημέρα που στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία, μέχρι να εκλείψει ο λόγος για τον οποίο
τέθηκε σε αργία.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6813/22-02-2018 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου κλήθηκε σε απολογία ο υπάλληλος
χχχχχχχχχχχχχ του χχχχχχχχχχχ επειδή υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωμα “αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για
υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας” του άρθρου 111 παρ.1 εδάφιο ε΄ του Ν.3584/2007, όπως ισχύει,
δυνάμει της υπ’ αριθμ. 40.989/2017 Έκθεσης Πρακτικών και Απόφασης του Ζ΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών
που τον καταδίκασε σε ποινή φυλακίσεως δώδεκα (12) μηνών εξαγοράσιμη προς (5,00) ευρώ ημερησίως για την
πράξη της παράβασης του άρθρου 308 Π. Κ. (απλή σωματική βλάβη) με έναρξη της ποινής από 11-12-2017 και με την
υπ’ αριθμ. Δ18/27/18-01-2018 Διάταξη του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου με την οποία διατάχθηκε υπό τον
όρο της ανάκλησης του υπολοίπου της ποινής φυλακίσεως δέκα (10) μηνών και είκοσι τριών (23) ημερών η απόλυσή
του με την υποχρέωση να εμφανίζεται στο Α.Τ. του τόπου διαμονής του.
Η εν λόγω κλήση σε απολογία επιδόθηκε με το από 22-02-2018 αποδεικτικό επίδοσης στον ενδιαφερόμενο
υπάλληλο ο οποίος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10957/20-3-2018 απολογία.
Επειδή, σύμφωνα με τα παραπάνω ο υπάλληλος χχχχχχχχχχχ του χχχχχχχχχ παρέβη τα υπαλληλικά του καθήκοντα
κατ’ άρθρο 111 παρ.1 εδάφιο ε΄ του Ν.3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2ο του Ν.4057/2012 και όπως
ισχύει.
Επειδή, εξ όλων των ανωτέρω προκύπτει ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το αποδιδόμενο στην ελεγχόμενη
υπόθεση παράπτωμα μπορεί να επισύρει ποινή ανώτερη των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου, κατ’ άρθρο 109 του
ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν.4325/2015 και κατ΄ άρθρο 122 του
Ν.3584/2007 -όπως ισχύει.
ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ
την παρούσα υπόθεση του ελέγχου πειθαρχικού παραπτώματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω στο σκεπτικό της
παρούσας, του υπαλλήλου χχχχχχχχχχχ του χχχχχχχχχ, κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας, στο
αμέσως ημών ιεραρχικώς συλλογικό όργανο της παρ.1 του άρθρου 123 του Ν.3584/2007 και δη της Εκτελεστικής
Επιτροπής για τις περαιτέρω κατά νόμο ενέργειες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ
Ο υπάλληλος κ.χχχχχχχχχχχ κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα, το οποίο αναγνώσθηκε από τον Πρόεδρο.
Με αυτό προέβαλε αοριστία του κατηγορητηρίου, απαράδεκτο λόγο μη διενέργειας ΕΔΕ, μη θεμελίωσης
αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του παραπτώματος, επειδή όπως ανέφερε κατά τον χρόνο
τέλεσης την 5-5-2018, δεν απασχολείτο στον Δήμο.
Από τα στοιχεία του φακέλλου προκύπτει ότι με την 271/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών που μαζί με άλλους εργαζόμενους αναγνωρίσθηκε και ο ελεγχόμενος ότι συνδέεται με σύμβαση
αορίστου χρόνου από 15-01-2008 και συνεπώς είναι αβάσιμα τα όσα προβάλλει για την ιδιότητά του ως
υπάλληλος. Το ίδιο αβάσιμα είναι και η αοριστία του κατηγορητηρίου γιατί σαφώς αναφέρει την Εφετειακή
καταδικαστική απόφαση ως λόγο της παραπομπής που από την κατηγορία προκύπτει και το πειθαρχικό
αδίκημα καθώς ταυτίζεται μ'αυτήν, καθώς επίσης και όσα προβάλλει για διενέργεια ΕΔΕ, αφού δεν είναι
αναγκαία δεδομένου ότι το αδίκημα αποδεικνύεται από την τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
Περαιτέρω ο ελεγχόμενος ζήτησε την άδεια και δήλωσε τα ακόλουθα:
“ Ανεξάρτητα από το υπόμνημα, το οποίο δεν θέλω να λάβετε υπόψη, εγώ δηλώνω ότι ήταν ένα ατυχές
περιστατικό που οφειλόταν στις περιστάσεις της στιγμής. Είμαι σωστός υπάλληλος και τιμώ τον Δήμο και
ζητώ την επιείκια.”

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής είπε: Κατόπιν των παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη την
δήλωση του ελεγχόμενου, με την οποία παραιτείται από τις αντιρρήσεις κατά της διαδικασίας, όπως
ανέφερε στο υπόμνημα, την δήλωσή του, που την θεωρώ ειλικρινή και περιέχουσα μεταμέλεια, την εν γένει
υπαλληλική του συμπεριφορά, το είδος, τις περιστάσεις και τις συνθήκες τέλεσης του παραπτώματος, σε
ένδειξη απόλυτης επιείκιας , προτείνω την ποινή της έγγραφης επίπληξης.
Μετά ακολούθησε διαλογική συζήτηση.
Η Εκτελεστική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :
-Το Ν. 3463 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006) ‘’Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων’’
-Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’
-Το Ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
-την σχετική εισήγηση
-τις τοποθετήσεις των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής
Αποφασίζει ομόφωνα
Αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου και επιβάλλει, στον ελεγχόμενο υπάλληλο κ.χχχχχχχχχχχχ του
χχχχχχχχχχχχ, την ποινή της έγγραφης επίπληξης
Η απόφαση αυτή της Ε.Ε. πήρε αύξοντα αριθμό …3/2018…….
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.

1. Δαρδαμάνης Βασίλειος
2. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη
Διονύσιος Ζαμάνης
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα

4. Πέππα Αγγελική

5.Ράικος Δημήτριος
6.Τσούκας Παναγιώτης

