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ΑΠΟΦΑΣΗ 49
-ΟΔήμαρχος Παγγαίου
Αφού έλαβε υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ.δ΄ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. τις διατάξεις των άρθρων 111 παρ. 1, εδάφιο β΄, δ΄, ε΄, ζ΄ και η΄, 120 παρ. α΄ και 121
παρ. 1, εδάφιο α΄ και 138 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών &
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143α /28-6-2007).
3. Το γεγονός ότι την 25ην Ιανουαρίου 2011 και ώρα 15.30μ.μ. προσήλθε στο γραφείο
Δημάρχου Παγγαίου κ. Ξουλόγη Βασίλειο, η κ. Παρθένα (Νένα) Ρήγα συνοδευόμενη
από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μαλακόζη Βαρσάμη και τον πολίτη κ. Κονιαλίδη
Ιωάννη και παρέδωσε ιδιοχείρως στον κ. Δήμαρχο Παγγαίου εξασέλιδη ανυπόγραφη
και χωρίς ημερομηνία δακτυλογραφημένη επιστολή απευθυνόμενη προς τον πρώην
Δήμαρχο Ελευθερούπολης Ιωάννη Φιλόσογλου και τον Δήμαρχο Παγγαίου Ξουλόγη
Βασίλειο, από το περιεχόμενο της οποίας προέκυπτε αδιαμφισβήτητα ότι
ο συντάκτης της επιστολής αυτής ήταν ο τακτικός υπάλληλος Μηλιάτης Ιωάννης του
Πέτρου, κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η.Υ., ο οποίος επί οκταετίας εκτελούσε καθήκοντα
ταμία του Δήμου Ελευθερούπολης και ήδη ορίστηκε δυνάμει της αριθμ.02/20/03-012011 απόφασης Δημάρχου, δημοτικός ταμίας του Δήμου Παγγαίου και στην οποία
μεταξύ άλλων ομολογούνται αξιόποινες πράξεις κατά το ποινικό δίκαιο και
συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα Αύγουστου 2009 έως τους πρώτους μήνες
του 2010 η υπεξαίρεση συνολικού ποσού 117.000,00 ευρώ από το ταμείο του πρώην
Δήμου Ελευθερούπολης καθώς επίσης η εμπλοκή του σε κύκλωμα τοκογλυφίας, ως
επίσης αναφέρονται οι κωδικοί ανοίγματος του χρηματοκιβωτίου του ταμείου του
Δήμου κατά σαφή παράβαση της υποχρέωσης του εχεμύθειας. Τέλος σε αρκετά
σημεία της επιστολής αυτής ασκείται κριτική στις πράξεις του πρώην Δημάρχου
Ελευθερούπολης κ. Ιωάννη Φιλόσογλου και μάλιστα αρκετές από αυτές με απρεπείς
εκφράσεις.
4. Το γεγονός ότι την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011 και την Τρίτη 25 Ιανουαρίου
2011 αποχώρησε πρόωρα από το χώρο εργασίας του, ήτοι περί την ώρα 09.00 π.μ.
και απείχε αδικαιολόγητα από την εκτέλεση των καθηκόντων του και ιδίως από τη
σύσκεψη όλων των ταμιών των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Παγγαίου με τον
Δήμαρχο Παγγαίου για το οριστικό κλείσιμο των ταμείων των Δημοτικών Ενοτήτων.
5. Το γεγονός ότι την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011 απείχε αδικαιολόγητα από την
εκτέλεση των καθηκόντων του.
6. Το γεγονός ότι παρά τις επίμονες εντολές του Δημάρχου Παγγαίου, της προέδρου
απογραφής κ. Μαρίας Τσίλογλου (Δημοτική Σύμβουλος της Πλειοψηφίας) αρνήθηκε

να παραδώσει το ταμείο της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 267 παρ.7 του Ν.3852/2010 όπως διευκρινίζονται με την
υπουργική απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. 7444/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010,
τεύχος Β΄).
7. Επειδή οι ανωτέρω πράξεις στοιχειοθετούν και συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα
βάσει των ισχυουσών διατάξεων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Καλούμε τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Παγγαίου, Μηλιάτη Ιωάννη του Πέτρου
κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η.Υ., να απολογηθεί εγγράφως μέσα σε δύο (2) ημέρες από
την ημερομηνία εκδόσεως του εγκλητηρίου αυτού υπό του αρμοδίου υπαλλήλου του
Δήμου, διαφορετικά θα κριθείτε αναπολόγητος.
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2. κ. Μηλιάτη Ιωάννη του Πέτρου
Δημοτικό Υπάλληλο
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