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  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                              
       Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ                       

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
της 10  ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ    

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   117/2017     

ΘΕΜΑ   :   

«Έγκριση για την ένταξη του Δήμου Θηβαίων στην εφαρμογή του θεσμού παροχής 
Κοινωφελούς εργασίας εκ μέρους κρατουμένων ή καταδικασθέντων για 

πλημμελήματα που η επιβληθείσα ποινή έχει μετατραπεί σε χρήμα»

Στη Θήβα, σήμερα στις  31 του μηνός  ΜΑΪΟΥ του έτους  2017 ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και 

ώρα  18:30 το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Θηβαίων  συνήλθε  σε  τακτική   δημόσια 

συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  ΘΗΒΑΙΩΝ 

ύστερα από την με αριθμό πρωτ. : 11556/26-5-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. 

ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87),  η 

οποία  επιδόθηκε  και  δημοσιεύθηκε  νόμιμα,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  67  του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι επί σύνολο 33 
Δημοτικών  Συμβούλων  ήταν  παρόντες  κατά  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  19  Δημοτικοί 

Σύμβουλοι  και ονομαστικά οι :

  Α/
Α

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1) Αθ.Κοκοντίνης(Πρόεδρος) Γ.Γεωργακόπουλος Ευστ.Κεφαλάς – Τ.Κ.Ξηρονομής
2) Δ.Γιαννίκας Β.Κατσάρας Αλ.Φίλης-Τ.Κ. Πλαταιών
3) Σ.Δρένιος Γ.Μητσάκης Ευαγ.Παπαλουκάς-Τ.Κ.Βαγίων
4) Αν.Καμούτσης Αλ.Στάικος Αλ.Κατσέλης-Τ.Κ. Νεοχωρακίου
5) Σπ.Κίτσος Γ.Σκαλής
6) Ι.Κοντού Γ.Τζουμανέκας
7) Δ.Κουτσοδήμος Κ.Χαρέμης
8) Ι.Παπαδημητρίου Κ.Βενιζέλος
9) Δ.Τούτουζας Ελ.Αναδιώτου
10) Π.Τσαραμπάρης Κ.Τριάντη
11) Χαρ.Τσίτρας Β.Σωτήρχος
12) Κ.Τυρηνόπουλος Π.Παπαναστασίου
13) Αν.Χατζησταμάτης Γρ.Παπαβασιλείου
14) Στ.Χαλβατζής Αθ.Σκούμας
15) Θ.Κιούσης
16) Π.Μέξης
17) Ι.Κόρδατζης
18) Αντ.Τουλουμάκος
19) Γ.Κατσέλης
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Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Νικολάου Σπυρίδων, προσκλήθηκε και  προσήλθε πριν την 

συζήτηση του εν λόγω θέματος.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος κ. Τσούγκα Δήμητρα για την 

τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ/λίου.

Πριν  την  έναρξη  της  συζήτησης  του  παρόντος  θέματος  της  ημερησίας  διατάξεως 

προσήλθαν   οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Κ.Βενιζέλος,  Αθ.Σκούμας,  Γρ.Παπαβασιλείου, 

Γ.Τζουμανέκας,  Β.Σωτήρχος,  Αλ.Στάικος,  Β.Κατσάρας,  ενώ  αποχώρησαν οι  δημοτικοί 

σύμβουλοι κ.κ. Ι.Παπαδημητρίου, Κ.Τυρηνόπουλος, Κ.Βενιζέλος. Μετά τη συζήτηση του 5ου 

θέματος αποχώρησαν και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αντ.Τουλουμάκος και Αθ.Σκούμας.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  επί του 6ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, διαβάζει την 

εισήγηση  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας,  Πολιτισμού  & 

Αθλητισμού, η οποία υπογράφεται από την Προϊσταμένη του Τμήματος κ. Βας.Αναστασίου, 

στην οποία εκτίθενται τα κατωτέρω : « Η κοινωφελής εργασία αποτελεί έναν θεσμό εναλλακτικής  

εκτέλεσης  ποινής  που  προβλέπεται  από  τον  Ποινικό  &  Σωφρονιστικό  Κώδικα  (αρ.  64  

Ν.2776/1999 ΦΕΚ 291/Α/24/12/1999 & αρ. 82 παρ.5-7 ).

  Πρόκειται  δηλαδή  για  τις  στερητικές  της  ελευθερίας  ποινές  που  έχουν  μετατραπεί  σε  

χρηματικές αλλά οι καταδικασθέντες  αδυνατούν να πληρώσουν (αρ. 82 παρ. 1,2,-7, Π.Κ).

  Δικαίωμα παροχής κοινωφελούς εργασίας  έχουν  όσα άτομα καταδικάζονται  σε ποινές  

εξαγοράσιμες (έως 5  έτη) με εξαίρεση όσους έχουν καταδικασθεί για εμπορία ναρκωτικών ή είναι  

υπότροποι άλλων αξιόποινων πράξεων .

  Το Δικαστήριο ή το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών  εφ’ όσον   συμφωνεί ή το ζητά εκείνος  

που καταδικάσθηκε (ανάλογα με την περίπτωση) καθορίζει τον αριθμό των ωρών της κοινωφελούς  

εργασίας ,  ανάλογα με την επιβληθείσα ποινή , και τον φορέα στον οποίο θα παρασχεθεί αυτή. 

 Για την επιλογή του τόπου παροχής κοινωφελούς εργασίας λαμβάνεται  υπ΄ όψιν  ο τόπος  

διαμονής του παρέχοντος την εργασία (εκτός αν υπάρχει άλλος λόγος). 

Για την επιλογή του είδους της παρεχόμενης εργασίας λαμβάνεται υπ΄όψιν :

1. Η φύση και οι συνθήκες τέλεσης των αξιόποινων πράξεων

2. Η ηλικία και η υγεία του καταδικασθέντος

3. Το επάγγελμα  ή οι δεξιότητες του και 

4. Η ύπαρξη στον φορέα παροχής εργασίας υποστηρικτικού συστήματος που θα πλαισιώνει  το  

άτομο το οποίο θα παρέχει    κοινωφελή εργασία  σύμφωνα με  την  υπ΄αριθ.  108842/1997  

Υπουργικής Απόφασης , ΦΕΚ 1104/Β/12-12-1997). 

 Η Κοινωφελής Εργασία παρέχεται  χωρίς αμοιβή σε υπηρεσίες του κράτους , των ΟΤΑ,  

των ΝΠΔΔ, ή σε μη κερδοσκοπικά κοινωφελή ΝΠΙΔ , ή και  άλλα,  τα οποία ορίζονται  στην αρ.  

108842/1997, ΦΕΚ Β/1104 & ΦΕΚ Β/1223/1997.

 Οι Υπηρεσίες που μπορεί  να παρασχεθεί  κοινωφελή εργασία είναι:Α.Δ.Σ. 117/2017 Σελίδα 2
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- Υπηρεσίες καθαριότητας

- Υπηρεσίες πρασίνου

- Τεχνικές Υπηρεσίες (οικοδομικές εργασίες,  αγροτικής οδοποιίας, γενικών καθηκόντων)

- Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας

-  Βοηθητικές Εργασίες.

Το εν λόγω πρόγραμμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω εισηγούμαστε  προς το Δημοτικό Συμβούλιο:

  Την  συμμετοχή  του  Δήμου  Θηβαίων  στο  Πρόγραμμα  Κοινωφελούς  Εργασίας  

Κρατουμένων ή  Καταδικασθέντων. 

  Οι τομείς απασχόλησης στους οποίους προτείνεται  οι  κρατούμενοι ή καταδικασθέντες,  

να παρέχουν κοινωφελή εργασία στον Δήμο Θηβαίων είναι :

-   Υπηρεσίες καθαριότητας

- Υπηρεσίες πρασίνου

- Τεχνικές Υπηρεσίες (οικοδομικές εργασίες,  αγροτικής οδοποιίας, γενικών καθηκόντων)

- Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας

-  Βοηθητικές Εργασίες.

Το εν λόγω πρόγραμμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.»

                                 

 Ακολούθησε  διαλογική συζήτηση, μετά το πέρας της οποίας   ο κ. Πρόεδρος έθεσε προς 

ψήφιση το εν λόγω θέμα, το οποίο υπερψηφίστηκε απ’ όλα τα παρευρισκόμενα μέλη.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο   έχοντας υπόψη του :

• τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, 

• την  υπ΄αριθ. 108842/1997 Υπουργικής Απόφασης , ΦΕΚ 1104/Β/12-12-1997) και  

αρ. 108842/1997, ΦΕΚ Β/1104 & ΦΕΚ Β/1223/1997.

• Το αρ.  64 Ν.2776/1999 ΦΕΚ 291/Α/24/12/1999 & αρ.  82 παρ.5-7 του Ποινικού &  

Σωφρονιστικού Κώδικα 

• Την από 9-5-2017 εισήγηση της υπηρεσίας του Δήμου, όπως αυτή αναγνώσθηκε από 

τον Πρόεδρο καθώς και όλο το φάκελο του θέματος

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

Εγκρίνει  τη συμμετοχή του Δήμου Θηβαίων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 

Κρατουμένων ή Καταδικασθέντων.

Οι  τομείς  απασχόλησης  στους  οποίους  θα  απασχοληθούν  οι  κρατούμενοι  ή 

καταδικασθέντες που θα παρέχουν κοινωφελή εργασία στο Δήμο Θηβαίων, θα είναι οι εξής : 
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• Υπηρεσία Καθαριότητας

• Υπηρεσίες Πρασίνου

• Τεχνικές Υπηρεσίες ( οικοδομικές εργασίες, αγροτικής οδοποιίας, γενικών καθηκόντων)

• Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας

• Βοηθητικές Εργασίες

 Το εν λόγω πρόγραμμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

      Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 117/2017.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.
        
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
       ΑΘ.ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ                 Ακριβές απόσπασμα

Θήβα αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ
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