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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 14/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 258/2016
«Περί παροχής κοινωφελούς εργασίας λόγω εκτέλεσης ποινών».
Στους Μολάους σήμερα στις 22 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, συνήλθε
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό
14/17-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 22, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1.
Κολλιάκος Ιωάννης
2. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμματέας Δ.Σ.
2.
Λεκάκης Δημήτριος
3. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
3.
Σταθάκης Νεκτάριος
4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
4.
Κόκκορης Παναγιώτης
5. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
5.
Λυριωτάκης Ιωάννης
6. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
7. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
8. Χριστάκος Σταύρος
Αντιδήμαρχος
9. Αλειφέρη Παναγιώτα
10. Βουνελάκης Γεώργιος
11. Γεωργακάκου Αικατερίνη
12. Μαρούσης Χαράλαμπος
13. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή
14. Παπαδάκης Πιερρής
15. Παπούλη Δέσποινα
16. Πετράκης Χρήστος
17. Σπυριδάκου Θεοδούλη
18. Τσαφατίνου Κατερίνα
19. Δουμάνη Σοφία
20. Κουλουβάκος Βασίλειος
21. Βελιώτης Ευστάθιος
22. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης,
Ηλίας Σταθάκης Αναπληρωτής Προέδρου Δ.Κ. Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου,
Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Βαρβαρέσσος
Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ.
Νομίων, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής:
Οι κατάδικοι του άρθρου 63 του Ν.2776/99 μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο
Εκτέλεσης Ποινών, αντί της τμηματικής έκτισης ποινής, την παροχή κοινωφελούς εργασίας,
σύμφωνα με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα (παρ. 1
άρθρο 64 Ν.2776/99).
Άρθρο 63 του Ν.2776/99
Τμηματική έκτιση της ποινής
1. Κατάδικοι που εκτίουν ποινή κατά της ελευθερίας, η οποία έχει μετατραπεί σε
χρηματική, μπορούν να ζητήσουν με αίτηση τους προς το Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών την
τμηματική έκτιση της ποινής τους.
2. Η τμηματική έκτιση της ποινής γίνεται κατά τις ημέρες του τέλους της εβδομάδας ή κατά
τις ημέρες των αργιών, εφόσον ο κατάδικος εργάζεται ή σπουδάζει, ενώ για τους λοιπούς κατά
τις εργάσιμες ημέρες. Οι ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες ο κατάδικος διαβιώνει εντός
καταστήματος κράτησης, λογίζονται ως ημέρες έκτισης ποινής.
3. Το Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών αποφασίζει για την τμηματική έκτιση της ποινής
ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου του άρθρου 70 παράγραφος 1 του παρόντος και ακρόαση
του καταδίκου.
Στην ίδια απόφαση ορίζονται ο αριθμός των προς έκτιση τμημάτων ποινής, οι όροι έκτισης
τούτων, οι ακριβείς ώρες εισόδου και εξόδου από το κατάστημα, λαμβανομένης υπόψη της
φύσης της επαγγελματικής απασχόλησης ή των σπουδών του καταδίκου έξω από αυτό, καθώς
και οι λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες.
4. Η απόφαση για τμηματική έκτιση της ποινής ανακαλείται από το Δικαστήριο Εκτέλεσης
Ποινών κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, όταν ο κρατούμενος παραβιάζει
συστηματικά τους όρους ή τις υποχρεώσεις που καθόρισε η απόφαση ή ασκήθηκε ποινική δίωξη
για κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.
5. Ο κατάδικος δικαιούται να ζητήσει από το Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών την προσωρινή
ή οριστική άρση της τμηματικής έκτισης της ποινής.
6. Οι κατάδικοι που υπάγονται στο παρόν άρθρο δικαιούνται να ζητήσουν μόνο έκτακτες
άδειες. Το δικαίωμα της υπό όρον απόλυσης διατηρείται.
Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ποινικού Κώδικα:
"Μετατροπή των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών"
1. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που δεν υπερβαίνει το ένα έτος μετατρέπεται
σε χρηματική ποινή ή πρόστιμο. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη
από ένα έτος και δεν υπερβαίνει τα δύο μετατρέπεται σε χρηματική ποινή, εκτός αν ο
δράστης είναι υπότροπος και το δικαστήριο με απόφαση του ειδικά αιτιολογημένη κρίνει ότι
απαιτείται η μη μετατροπή της για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων
αξιόποινων πράξεων. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη από δύο έτη
και δεν υπερβαίνει τα τρία μετατρέπεται σε χρηματική ποινή, εκτός αν το δικαστήριο με
απόφαση του ειδικά αιτιολογημένη κρίνει ότι απαιτείται η μη μετατροπή της για να αποτραπεί
ο δράστης από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων.
2. Το ποσό της μετατροπής καθορίζεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, αφού
ληφθεί υπόψη η προσωπική και οικονομική κατάσταση του δράστη, για τον προσδιορισμό της
οποίας λαμβάνονται υπόψη τα καθαρά έσοδα που έχει από την εργασία του κατά μέσο όρο
κάθε ημέρα, άλλα εισοδήματα και η περιουσία του, καθώς και οι οικογενειακές του
υποχρεώσεις. Άλλες υποχρεώσεις του μπορούν επίσης να συνυπολογισθούν από το
δικαστήριο.
3. Κάθε ημέρα Φυλάκισης υπολογίζεται σε ποσό από τρία (3) ευρώ έως εκατό (100)
ευρώ και κάθε ημέρα Κράτησης σε ποσό από ένα (1) ευρώ έως τριάντα (30) ευρώ. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
Οικονομικών μπορεί να αυξομειώνονται τα προβλεπόμενα ποσά μετατροπής των
περιοριστικών της ελευθερίας ποινών.
4. Μετά τη μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής, το δικαστήριο εκτιμά αν
εκείνος που καταδικάστηκε μπορεί να καταβάλει αμέσως το σύνολο του ποσού της
μετατροπής. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει αδυναμία άμεσης καταβολής ή ότι η καταβολή θα
συνεπαγόταν την αδυναμία καταβολής της αποζημίωσης στο θύμα, το δικαστήριο καθορίζει

2

ΑΔΑ: 7ΦΣΠΩΚ9-Ι04
προθεσμία, από δύο ως τρία έτη, ώστε μέσα σε αυτήν να καταβάλει εκείνος που
καταδικάστηκε το πιο πάνω ποσό σε δόσεις που ορίζει το ίδιο δικαστήριο.
5. Αν εκείνος που καταδικάστηκε δηλώσει ότι δεν θα μπορέσει να καταβάλει το ποσό
της μετατροπής μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το δικαστήριο
μετατρέπει περαιτέρω τη χρηματική ποινή ή το πρόστιμο, εν όλω ή εν μέρει, σε παροχή
κοινωφελούς εργασίας, εφόσον συμφωνεί ή το ζητά εκείνος που καταδικάστηκε. Στην
περίπτωση αυτή, το δικαστήριο ορίζει και τον αριθμό των ωρών κοινωφελούς εργασίας που
κυμαίνονται από 100 έως 240 ώρες για ποινή ως ένα έτος, 241 έως 480 ώρες για ποινή από
ένα έως δύο έτη και 481 έως 720 ώρες για ποινή από δύο έως τρία έτη, ενώ προσδιορίζει και
προθεσμία όχι μεγαλύτερη από τρία έτη για την εκτέλεση τους.
6. Η κοινωφελής εργασία παρέχεται χωρίς αμοιβή σε υπηρεσίες του κράτους, των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα ή σε μη
κερδοσκοπικά κοινωφελή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή και άλλα, τα οποία ορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τυχόν
συναρμόδιων Υπουργών. Μπορεί επίσης να αφορά και σε παροχή υπηρεσιών προς τον
παθόντα, αν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του. Την εκτέλεση της κοινωφελούς εργασίας
επιβλέπει ο επιμελητής κοινωνικής αρωγής, εκτός αν το δικαστήριο διατάξει διαφορετικά. Με
την ίδια υπουργική απόφαση ορίζονται επίσης η οργάνωση της παροχής κοινωφελούς
εργασίας, η διαδικασία επιλογής, ανάθεσης και επίβλεψης της σχετικής εργασίας και κάθε άλλη
σχετική λεπτομέρεια.
7. Αν η εργασία παρέχεται από εκείνον που καταδικάστηκε ελλιπώς ή πλημμελώς με δική
του υπαιτιότητα, ο εισαγγελέας εκτέλεσης της ποινής μπορεί, αφού λάβει υπόψη τη συχνότητα
και σοβαρότητα της παραβίασης των υποχρεώσεων από τον καταδικασθέντα, το βαθμό της
υπαιτιότητας του και το τμήμα της ποινής που εκτίθηκε, να: α) προβεί σε προειδοποίηση
εκείνου που καταδικάστηκε, β) παρατείνει την προθεσμία για την εκτέλεση της εργασίας μέχρι
ένα επιπλέον έτος, γ) επιτρέψει την εκτέλεση της χρηματικής ποινής ή του προστίμου, που
είχαν αρχικά επιβληθεί μετά τη μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής, αφού
αφαιρέσει το ποσό που αναλογεί στην ήδη εκτελεσθείσα ποινή παροχής κοινωφελούς
εργασίας, καθορίζοντας για κάθε τέσσερις ώρες εργασίας μία ημέρα, δ) αυξήσει ή περιορίσει
τον αριθμό ωρών παροχής κοινωφελούς εργασίας μέσα στα όρια που αντιστοιχούν στη
διάρκεια της στερητικής της ελευθερίας ποινής που επιβλήθηκε αρχικά, ε) διατάσσει την έκτιση
στερητικής της ελευθερίας ποινής ενός έως τριών μηνών για ποινή παροχής κοινωφελούς
εργασίας μέχρι 240 ωρών, δύο έως πέντε μηνών για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας
μεγαλύτερης των 240 και μέχρι 480 ωρών και τεσσάρων έως οκτώ μηνών για ποινή παροχής
κοινωφελούς εργασίας μεγαλύτερης των 480 ωρών, στ) διατάσσει την έκτιση της στερητικής
της ελευθερίας ποινής που είχε επιβληθεί πριν από τη μετατροπή.
8. Αν μετά τη μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική ή πρόστιμο,
επέρχεται ουσιώδης αλλαγή των όρων της προσωπικής και οικονομικής κατάστασης εκείνου
που καταδικάστηκε, αυτός μπορεί να ζητήσει από το ίδιο δικαστήριο προθεσμία ή διεύρυνση
της προθεσμίας καταβολής της χρηματικής ποινής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο
έτη, ή τροποποίηση του ύψους της μετατροπής ή ακόμη μετατροπή της χρηματικής ποινής
σε προσφορά κοινωφελούς εργασίας, στο μέτρο που ορίζει το δικαστήριο. Στην ίδια
απόφαση ορίζονται και οι συνέπειες της μη εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων.
9. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που μετατράπηκε σε χρηματική ή
πρόστιμο ή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, διατηρεί το χαρακτήρα της
περιοριστικής της ελευθερίας ποινής και μετά τη μερική ή ολική απότιση της ποινής
στην οποία έχει μετατραπεί.
10. Η μετατροπή κατά τις προηγούμενες παραγράφους αποκλείεται στις περιπτώσεις
καταδίκης για κακούργημα εμπορίας ναρκωτικών. Διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή ειδικών
ποινικών νόμων, που αποκλείουν ή ρυθμίζουν με άλλο τρόπο τη μετατροπή των στερητικών
της ελευθερίας ποινών σε χρηματικές ή πρόστιμα ή καθορίζουν αλλιώς την έννοια της
μετατροπής καταργούνται με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου.
11. Η εφαρμογή του άρθρου αυτού δεν προϋποθέτει αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση.
12. Αν το δικαστήριο παρέλειψε να αποφανθεί περί μετατροπής ποινής
στερητικής της ελευθερίας, αυτός που καταδικάστηκε, με αίτηση του στο
δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, μπορεί να ζητήσει τη μετατροπή".
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*** Το άρθρο 82 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 Ν.3904/2010, ΦΕΚ Α'
218/23.12.2010.
Σε εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου εκδόθηκε η ΚΥΑ 108842 ΦΕΚ 1104, τ. Β
1997/12.12.1997 από τα Υπουργεία
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης,
Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας & Πρόνοιας & Δικαιοσύνης που αφορούν την
«Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας. Διαδικασία επιλογής, ανάθεση και επίβλεψη της
σχετικής εργασίας» σύμφωνα με την οποία:
1. Καταρτίζουμε Πίνακα, ο οποίος επισυνάπτεται, με τις υπηρεσίες του κράτους, τους
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα και των μη
κερδοσκοπικών κοινωφελών νομικών προσώπων ιδιωτικών δικαίου που έχουν τη δυνατότητα
να δεχθούν άτομα για να παράσχουν κοινωφελή εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις των
παραγράφων 6, 7, 8 (εδ. α', γ) και 9 του άρθρου 82 του Π.Κ., την περ. γ' της παραγράφου 3
του άρθρου 100Α του Π.Κ., την διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 100Α του Π.Κ. καθώς
και το άρθρο 61 του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων
(ΚωδΜεΚ). Ο Πίνακας αυτός θα ανανεώνεται, με υπουργική απόφαση, όποτε κρίνεται
αναγκαίο.
2. Καθορίζουμε τον ειδικότερο τρόπο εφαρμογής του θεσμού παροχής
κοινωφελούς εργασίας.
1.1.
Επιλογή τόπου και είδους παροχής της κοινωφελούς εργασίας. Με βάση το συνημμένο
Πίνακα ο εισαγγελέας α) του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση μετατροπής της
περιοριστικής ποινής της ελευθερίας σε κοινωφελή εργασία, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 82 του Π.Κ., ή του δικαστηρίου που ανέστειλε την εκτέλεση της ποινής, ιδίως σύμφωνα
με τις περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 100Α του Π.Κ., ή
β) του συμβουλίου πλημ/κών του τόπου έκτισης της ποινής, το οποίο αποφασίζει σχετικά με τη
μετατροπή της ποινής φυλάκισης κρατουμένου σε ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας,
σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 121 ΚωδΜεΚ, επιλέγει τον τόπο και το είδος της εργασίας, σε
συνεννόηση με τον καταδικασμένο, ο οποίος ζητεί ή αποδέχεται την παροχή κοινωφελούς
εργασίας.
Για την επιλογή του τόπου παροχής της κοινωφελούς εργασίας λαμβάνεται υπόψη ο τόπος
διαμονής του παρέχοντος την εργασία, εκτός αν υπάρχει ειδικός λόγος απο μάκρυνσής του από την
περιοχή της κατοικίας του.
Για την επιλογή του είδους της παρεχόμενης κοινωφελούς εργασίας λαμβάνεται υπόψη
ιδίως: ΐ) η φύση και οι συνθήκες τέλεσης της αξιόποινης πράξης, ϋ) η ηλικία και η υγεία του
καταδικασμένου, ϋί) το επάγγελμα ή οι δεξιότητές TOU, και ίν) η ύπαρξη στον φορέα
παροχής εργασίας υποστηριστικού συστήματος που θα πλαισιώνουν το άτομο, το οποίο θα
παρέχει κοινωφελή εργασία.
1.2.
Τρόπος παραγωγής κοινωφελούς εργασίας - Ανάθεση. Ο εισαγγελέας του δικαστηρίου ή
του συμβουλίου πλημμελειοδικών, ανάλογα με την περίπτωση, επικοινωνεί με τον φορέα που έχει
επιλεγεί και ρυθμίζει τις λεπτομέρειες παροχής κοινωφελούς εργασίας. Συγκεκριμένα:
ΐ) διερευνά τη δυνατότητα επίβλεψης του παρέχοντος κοινωφελή εργασία από υπάλληλο του
φορέα, και αν αυτό δεν είναι εφικτό, από όργανα της διοίκησης, μέλη συλλογικών οργάνων κ.λπ.
σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 82 του Π.Κ., όπως τροποποιήθηκε από την περ, ε' της
παραγράφου 3 το άρθρου 1 του Ν. 2408/1996, ϋ) επικοινωνεί με τον επιβλέποντα, του
ανακοινώνει τις ώρες παροχής κοινωφελούς εργασίας και άλλα στοιχεία σχετικά με τον
καταδικασμένο και του αναθέτει την επίβλεψη και iii) επικοινωνεί με τον εισαγγελέα του τόπου
παροχής της κοινωφελούς εργασίας, ο οποίος αναλαμβάνει την εποπτεία.
Η διαδικασία της ανάθεσης μπορεί να διευκολυνθεί μετά από προηγουμένη αίτηση του
κατηγορουμένου μέσω του συνηγόρου του στον αντίστοιχο φορέα, ο οποίος θα βεβαιώνει ότι σε
περίπτωση απόφασης μετατροπής της στερητικής ποινής της ελευθερίας σε κοινωφελή εργασία
αποδέχεται να απασχολήσει ή και να επιβλέψει τον καταδικασμένο σε κοινωφελή εργασία.
1.3.
Συμφωνητικό - Επίβλεψη. Σύμφωνα με το Νόμο, (άρθρο 1 παρ. 3 περ. στ' του Ν.
2408/96) η εργασία του παρέχεται από υπαιτιότητα του καταδικασμένου ελλιπώς ή πλημμελώς
συνεπάγεται την παύση της μετατροπής της ποινής σε ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας.
Για το λόγο αυτό., το άτομο που παρέχει την κοινωφελή εργασία, πρέπει να γνωρίζει ευθύς εξ
αρχής τους όρους παροχής της και τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις του. Για το σκοπό αυτό
καταρτίζεται συμφωνητικό μεταξύ του επιβλέποντος την κοινωφελή εργασία υπαλλήλου ή
οργάνου και του παρέχοντος την εργασία αυτή και υπογράφεται από τον τελευταίο. Στο εν λόγω
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συμφωνητικό αναγράφονται λεπτομερώς οι ημέρες της εβδομάδας, οι ώρες, η διάρκεια, η
έναρξη και η λήξη της παροχής κοινωφελούς εργασίας καθώς και γενικά όλες οι υποχρεώσεις
του ατόμου που αναλαμβάνει την παροχή κοινωφελούς εργασίας. Επίσης σημειώνεται ότι η
κοινωφελής εργασία παρέχεται χωρίς αμοιβή ή ευεργετικό υπολογισμό των ημερών εργασίας. Ο
επιβλέπων ενημερώνει και τον αρμόδιο εισαγγελέα τόσο με κάθε έναρξη κοινωφελούς εργασίας,
όσο και ανά δεκαπενθήμερο σχετικά με την έκβασή του, προκειμένου αυτό να ασκήσει την
προβλεπόμενη από το νόμο εποπτεία.
Διαδικασία για την απασχόληση ατόμων:
Για την απασχόληση ατόμων που θα παράσχουν κοινωφελή εργασία στους Δήμους απαιτείται
έπειτα από απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου, Εισαγγελική παραγγελία για την εκτέλεση της
προηγούμενης απόφασης από τον αρμόδιο Δήμο.
Στη συνέχεια, με απόφαση Δημάρχου, αποφασίζεται η απασχόληση κατάδικου του άρθρου 63
του Ν.2776/99 στο Δήμο και καθορίζονται η Υπηρεσία, οι ημέρες, οι ώρες και το χρονικό διάστημα
απασχόλησης.
Επιπλέον, απαιτείται η αποστολή βεβαίωσης προς την Εισαγγελία, με την οποία θα
πιστοποιείται η απασχόληση των ανωτέρω και η παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο.
Καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει τη
συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα παροχής
κοινωφελούς εργασίας λόγω ποινών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Μονεμβασίας στο Πρόγραμμα Παροχής Κοινωφελούς
Εργασίας λόγω ποινών.
Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 258/2016.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χαραμή – Νατιώτη Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Αλεξάνδρα
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Τραϊφόρος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
Χριστάκος Σταύρος Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Μαρούσης Χαράλαμπος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Παπούλη Δέσποινα
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Τσαφατίνου Κατερίνα
Δουμάνη Σοφία
Ακριβές Απόσπασμα
Βελιώτης Ευστάθιος
Η Ειδική Γραμματέας
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Παπαδάκη Ευγενία
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