
                                                                                                                                                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                04/10/2017 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

Αριθ. Απόφασης: 170/2017 

 

Θέμα : Νομική στήριξη τακτικού μας υπαλλήλου ενώπιον του Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η του μήνα Oκτωβρίου, του έτους 2017, ημέρα 

της εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 12:30 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 

20087/29-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

   

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών  παρόντες  ήταν: 1) 

Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος) 2) Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 4) 

Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος) 5) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος)  6) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος) 7) Πουρσανίδης 

Τριαντάφυλλος (μέλος)  

Απόντες: 1) Πεχλιβανίδης Νικόλαος (μέλος), 2) Λαδάς Παράσχος (μέλος). 

 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

    

     Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:  

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 5 περίπτωση στ) του άρθρου 244 του ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν, ορίζουν ότι : «Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται στη νομική στήριξη των υπαλλήλων που 

υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για 

αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Οι υπάλληλοι στερούνται της 

νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια 

καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας. Η εκπροσώπηση συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της 

περιφέρειας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, ύστερα από 

απόφαση της οικονομικής επιτροπής και θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν 

υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα 

και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του ν.3852/2010, αντίστοιχα. ….». 

 

Ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου μας, Ζαγόρας Γρηγόριος, κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με την 

από 27-09-2017 αίτησή του (Α.Π. 19899/2017), ζητά την εκπροσώπησή του από δικηγόρο του Δήμου μας, 

προκειμένου να του παρασχεθεί νομική στήριξη ενώπιον του Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης (δικάσιμος 09-

10-2017, ώρα 09:00), λόγω της δίωξης του για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που βεβαιώθηκε 

την 26-07-2016, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, επειδή, σύμφωνα με το με Α.Π. 2515/11/539/23-8-

2016 έγγραφο του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Θεσσαλονίκης, οδηγούσε το με αριθμό κυκλοφορίας ΝΚΗ 68 δίκυκλο 

όχημα του Δήμου μας, χωρίς κράνος και δεν συμμορφώθηκε σε σήμα του οργάνου της τροχαίας για σχετικό 

έλεγχο.   

Η Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας, με την από 29-09-2017 εισήγηση του δικηγόρου μας Αντώνιου 

Χρίστογλου, εισηγείται θετικά για τη συγκεκριμένη εκπροσώπηση. 



Καλείται  λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας να εγκρίνει την εκπροσώπηση του τακτικού 

υπαλλήλου του Δήμου μας, Ζαγόρα Γρηγόριου, κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, από τον δικηγόρο του 

Δήμου μας, κ. Χρίστογλου Αντώνιο, ενώπιον του Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης (δικάσιμος 09-10-2017, ώρα 

09:00), επειδή, όπως προαναφέρεται, διώκεται για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση 

του  προέδρου  

    

                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την εκπροσώπηση του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου μας, Ζαγόρα Γρηγόριου, κλάδου ΠΕ 

Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, από τον δικηγόρο του Δήμου μας, κ. Χρίστογλου Αντώνιο (με πάγια αντιμισθία)  

ενώπιον του Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης (δικάσιμος 09-10-2017, ώρα 09:00), επειδή, όπως 

προαναφέρεται, διώκεται για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κατά την ενάσκηση των 

υπηρεσιακών του καθηκόντων . 

Η παρούσα ισχύει και για κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 170/2017. 

 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  05/10/2017 

 

        

 

 

                                                                                                                                                       Ο Πρόεδρος  

 

 

 

                                                                                                                                              Παναγιωτίδης Γαβριήλ 


