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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
11.10.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 287 / 2021
ΘΕΜΑ: Έγκριση παροχής νομικής υποστήριξης σε αιρετό του Δήμου μας, λόγω άσκησης ποινικής
δίωξης σε βάρος του [άρθρο 52 του ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τ. Α΄, όπως ισχύει],
για αδίκημα που του αποδίδεται ότι διέπραξε κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η του μήνα Οκτωβρίου του έτους
2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε
συνεδρίαση, μετά από την 21418/07-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στο
καθένα από τα μέλη της, 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 εννέα (9) μελών
ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι :
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κουσίδης Γεώργιος 4) Αποστολίδου
Μαρία 5) Γυμνόπουλος Κοσμάς 6) Κωνσταντίνου Κυριάκος.
ΑΠΟΝΤΕΣ οι :
1) Τσομπανοπούλου Μελίσα 2) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή 3) Κατζικάς Γεώργιος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον δημοτικό υπάλληλο κ. Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ
Διοικητικού.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι :
Οι διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τ. Α΄), ιδιαίτερα των παραγράφων
1 & 4, όπως ισχύουν, ορίζουν ότι :
«1. Τα υπουργεία, οι ανεξάρτητες αρχές, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις του Κράτους, οι Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεούνται να
παρέχουν νομική υποστήριξη στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς τους, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών
αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος τους
για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η
ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης ύστερα από καταγγελία εκ
μέρους δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης διοικητικής αρχής. Η νομική υποστήριξη αφορά είτε στη
νομική εκπροσώπηση των υπαλλήλων από πληρεξούσιο δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω
σκοπό με τους προαναφερόμενους φορείς, ανά υπόθεση, είτε στην κάλυψη των εξόδων εκπροσώπησης
των ανωτέρω υπαλλήλων διά ή μετά πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής του υπαλλήλου.
2. …
3. …
4. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η νομική υποστήριξη των
αιρετών παρέχεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, θετική εισήγηση του δικηγόρου ή νομικού
συμβούλου που υπηρετεί στον οικείο ΟΤΑ και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.»
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Με το αριθ. Β. Κλ. Θεσπ. : 6322/2021 Α19/24630 ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης
κάλεσε τον κατηγορούμενο - δημοτικό σύμβουλο Αμπελοκήπων - Μενεμένης (και όχι
Αντιδήμαρχο), κ. Παναγιωτίδη Γαβριήλ, να δικαστεί σαν υπαίτιο πρόσκλησης σωματικής βλάβης
άλλου, από αμέλειά του, και πιο συγκεκριμένα για τον τραυματισμό μίας κατοίκου του Δήμου από
επίθεση αδέσποτου σκύλου και δάγκωμα στο οπίσθιο μέρος του (ΔΕ) ποδιού μηρού της.
Ο ανωτέρω κατηγορούμενος - δημοτικός σύμβουλος, με αίτησή του, ζήτησε τη νομική του
υποστήριξη από δικηγόρο του Δήμου, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.
Ο με σχέση εργασίας έμμισθης εντολής δικηγόρος του Δήμου κ. Χρίστογλου Αντώνιος εισηγήθηκε
θετικά και καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας να εγκρίνει την παροχή νομικής
υποστήριξης προς τον εντεταλμένο για θέματα του τμήματος Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικής
Πολιτικής δημοτικό σύμβουλο κ. Παναγιωτίδη Γαβριήλ, λόγω άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος
του, για αδίκημα που του αποδίδεται ότι διέπραξε κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω
εισήγηση του προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4674/20, όπως ισχύουν, την αίτηση
του κ. Παναγιωτίδη, τη θετική εισήγηση του με σχέση εργασίας έμμισθης εντολής δικηγόρο του
Δήμου κ. Χρίστογλου Αντώνιου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την παροχή νομικής υποστήριξης προς τον εντεταλμένο, για θέματα του τμήματος
Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας - Αθλητισμού Πολιτισμού του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, δημοτικό
σύμβουλο κ. Παναγιωτίδη Γαβριήλ, λόγω άσκησης της προαναφερόμενης ποινικής δίωξης
σε βάρος του, για αδίκημα που του αποδίδεται ότι διέπραξε κατά την άσκηση των
καθηκόντων του.
Η νομική υποστήριξη θα παρασχεθεί από τον με σχέση εργασίας έμμισθης εντολής δικηγόρο
του Δήμου κ. Χρίστογλου Αντώνιο.
B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 287 / 2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Καζαντζίδης Γεώργιος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα
Αμπελόκηποι 12.10.2021
O Πρόεδρος
Καζαντζίδης Γεώργιος
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