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Από το πρακτικό της 9 / 22-4-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμ. Απόφασης 160 / 2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Νομική στήριξη του Δημάρχου από το νομικό σύμβουλο του Δήμου ενώπιον του Δ΄
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Στο Δημοτικό Κατάστημα, 22-4-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική επιτροπή ύστερα από την 16230/16-4-2015
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ζιγκερίδη Δημήτριου, που επιδόθηκε σε
καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα
εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα επτά (7), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ζιγκερίδης Δημήτριος
2. Γαλανός Αριστείδης (Αρίστος)
3. Τσακιρίδης Αναστάσιος
4. Βαρσάμης Νικόλαος
5. Ωραιόπουλος Λάζαρος
6. Μιχαηλίδης Βασίλειος
7. Γιαρένης Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αλεξούδη
Αναστασία
(Νατάσσα)
2. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)

Σύμφωνα με την υπ αρ. 1148/31-10-2014 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών κ.
Δανιηλίδη Συμεών Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικού-Οικονομικού κ. Ζιγκερίδης Δημήτριος.
Σύμφωνα με την υπ αρ. 31/2011 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Πηνελόπη Καραηλία.
ΟΜΟΦΩΝΑ από τους παρόντες αποφασίσθηκε η συζήτηση πέντε (5) θεμάτων εκτός
ημερήσιας διάταξης.
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο εκτός ημερήσιας,2ο εκτός ημερήσιας,3ο
εκτός ημερήσιας,4ο εκτός ημερήσιας,5ο εκτός ημερήσιας,1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο,7ο
,8ο,9ο,10ο,11ο,12ο,13ο,14ο,15ο,16ο,17ο,18ο και 19ο.
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Ο Πρόεδρος , αφού εισηγήθηκε το 12ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης Νομική
στήριξη του Δημάρχου από το νομικό σύμβουλο του Δήμου ενώπιον του Δ΄ Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την υπ’ αριθμ. 191/2015
εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου, με το παρακάτω περιεχόμενο:

ΘΕΜΑ: Νομική στήριξη του Δημάρχου από το νομικό σύμβουλο του Δήμου ενώπιον του
Δ΄Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 244 του Ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 51 του Ν. 3979/2011 και
συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 4071/12 «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. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των
δήμων και των περιφερειών».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4194/2013 «Ο δικηγόρος για την
άσκηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων και για την παράσταση ενώπιον των
δικαστηρίων και των δικαστικών συμβουλίων, ενώπιον δικαστών με την ιδιότητά τους ως
ανακριτών ή εισηγητών ή εντεταλμένων δικαστών και γενικά για την παροχή υπηρεσιών
που σχετίζονται με την έναρξη και τη διεξαγωγή δίκης, το στάδιο της απόπειρας
συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ή της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης ή
δικαστικής μεσολάβησης ή της διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες παροχής δικαστικής προστασίας ή έκδοσης
δικαστικής διαταγής, υποχρεούται να προκαταβάλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο
εισφορές,…».
Με το αρ. ΕΓ33-14/58/1407 Κλητήριο Θέσπισμα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Θεσσαλονίκης καλείται ο Δήμαρχος, στο Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης,
ως κατηγορούμενος για το αδίκημα της κοινώς επικίνδυνης βλάβης, κατά τα άρθρα 273α
και 274 του ΠΚ, στην δικάσιμο της 18-5-2015. Με την αρ. πρωτ. 14655/2-4-2015
εισήγηση του νομικού συμβούλου του Δήμου κ. Μακρή Ιωάννη διατυπώνεται θετική
γνώμη για τη νομική στήριξη του Δημάρχου Νεάπολης Συκεών Συμεών Δανιηλίδη.
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της
παραγράφου 5 του άρθρου 244 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
51 του Ν. 3979/2011 και συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 4071/12 να
εγκρίνει την νομική στήριξη του Δημάρχου.
Η δαπάνη ποσού 144,00 € θα βαρύνει την ψηφισμένη με την αρ. 2/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πίστωση του κωδικού εξόδων του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ΚΑ 00.6492 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα
εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».

Ο υπάλληλος του
γραφείου Προϋπολογισμού

Ο ασκών χρέη
Προϊστ/νου Οικονομικών
Υπηρεσιών

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών

Σπανίδης Αναστάσιος

Καραδαλής Ευάγγελος

Μπεκιαρίδου Αθανασία
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Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε αυτούς ν’ αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από συζήτηση, αφού άκουσε: 1)όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη της εξέθεσαν, 2)την
αναγκαιότητα Νομική στήριξη, 3) την υπ’ αριθμ. 191/2015 εισήγηση του Οικονομικού
Τμήματος του Δήμου με τα σχετικά δικαιολογητικά, 4) Α.O.E. 2/2015, 5) την αρ. πρωτ.
20793/8-4-2014 αίτησή του υπαλλήλου 6) την αρ. πρωτ. 20832/8-4-2014 εισήγηση του
νομικού συμβούλου 7) τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4194/2013 και 6) τις διατάξεις
του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την νομική στήριξη του Δημάρχου Νεάπολης Συκεών Συμεών Δανιηλίδη.
Η δαπάνη ποσού 144,00 € θα βαρύνει την ψηφισμένη με την αρ. 2/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής πίστωση του κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2015 ΚΑ 00.6492 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
Ορίζει ότι το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα των δικαιούχων με βάση
τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Βεβαιώνει ότι για τη λήψη της παραπάνω απόφασης τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων
12,13,14 και 15 του από 17/5-15/61959 Β. Δ/τος «Περί οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 160/2015
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γαλανός Αριστείδης (Αρίστος)
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Βαρσάμης Νικόλαος
Μιχαηλίδης Βασίλειος
Γιαρένης Χρήστος

3

