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ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Έκηακηο Θέμα
Άζκηζη Ενδίκοσ μέζοσ.
Αξηζκόο Απόθαζεο: 5

Υνιαξγόο ζήκεξα ηελ 17η ηνπ κελόο Ιανοσαρίοσ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα Παραζκεσή, ώρα 10.00 θαη ζην
θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Παπάγνπ - Υνιαξγνύ, ύζηεξα από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο πνπ επηδόζεθε
ηελ 13/1/2014 ζπλήιζε ζε Σαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε παξόληεο:
Παρόνηες

Απόνηες

1.Γαζθαιόπνπινο Υ.- ΠΡΟΔΓΡΟ

1 Σζνραιήο θ.

2.Μπνπθνύλνπ Β

2

1.Σνύηνπδαο Γ.

3. Ίζθνο Π.

4 Φαζνύιε Αηθ.

4

Παπαγεσξγίνπ Κ.

Ρεκνύλδνο Γ.

5 Απγνπξόπνπινο Αζ.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία εθόζνλ επί αξηζκνύ εννιά (9) Γεκνηηθώλ πκβνύισλ παξίζηαληαη πένηε (5), ε
Δπηηξνπή εηζήιζε ζηε ζπδήηεζε ηνπ κνλαδηθνύ ζέκαηνο ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο ε νπνία θνηλνπνηήζεθε λόκηκα.
Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο.
Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο θ. Υξ. Γαζθαιόπνπινο, είπε όηη ην παξόλ ζέκα εηζάγεηαη σο Έκηακηο θαη, σο
εθ ηνύηνπ, ρξεηάδεηαη ε ζύκθσλε γλώκε ηνπ ώκαηνο, πξνθεηκέλνπ απηό λα πξνηαρζεί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ομόθωνα όπσο ην παξόλ ζέκα ζπδεηεζεί σο έθηαθην θαη πξνηαρζεί
ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ν Πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην ζέκα, έζεζε ππόςε ησλ παξηζηάκελσλ κειώλ, ηελ από
17-1-2014 Γλσκνδόηεζε – Δηζήγεζε ηνπ κε έκκηζζε εληνιή Γηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ θ. Παλαγηώηε Πνύιηνπ, ε νπνία έρεη
σο αθνινύζσο :
«Καηόπηλ ειέγρνπ πνπ δηελήξγεζαλ ππάιιεινη ηνπ Δήκνπ ζηα αξρεία ηνπ Γξαθείνπ Αιινδαπώλ, δηαπηζηώζεθε
όηη γηα πελήληα πέληε (55) ηνπιάρηζηνλ βεβαηώζεηο πεξί θαηάζεζεο αίηεζεο γηα άδεηα δηακνλήο αιινδαπώλ, πνπ εμέδσζε
ν Δήκνο καο, δεν είσε εκδοθεί θαη πξνζθνκηζζεί ην εθ ηνπ λόκνπ απαξαίηεην παξάβνιν, κε απνηέιεζκα ηόζν ν Δήκνο
όζν θαη ην Ειιεληθό Δεκόζην λα δεκησζνύλ νηθνλνκηθά.
Λακβάλνληαο ππ’όςηλ ηα παξαπάλσ, ην αξ. 72 παξ. 1 Ν. 3852/10 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ηε
ζνβαξόηεηα ηεο ππόζεζεο εηζεγνύκαη ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή λα απνθαζίζεη ηελ ππνβνιή κελπηήξηαο αλαθνξάο
ελώπηνλ ηεο Εηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ Αζελώλ γηα ηε δηεξεύλεζε ηπρόλ πνηληθώλ επζπλώλ από ηνπο εκπιεθνκέλνπο ζηελ
ππόζεζε απηή θαη λα εμνπζηνδνηήζεη ην Δήκαξρν Παπάγνπ-Χνιαξγνύ λα ππνγξάςεη απηήλ».

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο :
- Σελ από 17-1-2014 Γλσκνδόηεζε – Δηζήγεζε ηνπ κε έκκηζζε εληνιή Γηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ θ. Παλαγηώηε
Πνύιηνπ.
- Σν αξ. 72 παξ. 1 Ν. 3852/10 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
- Σελ ηήξεζε ηεο λόκηκεο δηαδηθαζίαο.

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ομόθωνα
α. Σελ σποβολή Μηνσηήριας Αναθοράς, ελώπηνλ ηεο Ειζαγγελίαρ Ππωηοδικών Αθηνών , γηα ηε
δηεξεύλεζε ηπρόλ πνηληθώλ επζπλώλ από ηνπο εκπιεθνκέλνπο ζηελ ππόζεζε ηεο μή έκδοζηρ και
πποζκόμιζηρ Παραβόλοσ για πενήνηα πένηε (55) ηοςλάσιζηον βεβαιώζειρ πεπί καηάθεζηρ αίηηζηρ
για άδεια διαμονήρ αλλοδαπών, πος εξέδωζε ο Δήμορ μαρ.
β. Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ Παπάγνπ – Υνιαξγνύ, όπσο ππνγξάςεη ηελ αλσηέξσ Μελπηήξηα
Αλαθνξά.

Αυού σσντάτθηκε η παρούσα, σπογράυεται όπως ακολοσθεί.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΔΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ
ΤΑ ΜΕΛΗ

1 . Σνύηνπδαο Γ.
2 Μπνπθνύλνπ Β.
3 Φαζνύιε Αηθ.
4. Απγνπξόπνπινο Θ

