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Θέμα: Νομική υποστήριξη υπαλλήλων του Δήμου.

Έχοντας υπόψη:
1. Το αριθμ. Α15/1210 κλητήριο θέσπισμα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας
2. Την αριθμ.πρωτ. 22661/24/9/2019 αίτηση του Σέρμπου Χρήστου, Μόνιμου Υπαλλήλου

του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ.πρωτ. 22663/24/9/2019 αίτηση της Τριχοπούλου Μαρίας, Μόνιμης Υπαλλήλου

του Δήμου Βέροιας.
4. Την αριθμ.πρωτ. 22660/24/9/2019 αίτηση του Βουτσιλά Στέφανου, Μόνιμου Υπαλλήλου

του Δήμου Βέροιας.
5. Την αριθμ.πρωτ. 22662/24/9/2019 αίτηση του Λαζαρίδη Αριστομένη, Αντιδημάρχου του

Δήμου Βέροιας.
6. Το άρθρο 244Α παρ.6 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 218

του N.4555/18 (ΦΕΚ 133/Α'/19.07.2018), στο οποίο προβλέπεται ότι: «Οι Ο.Τ.Α. α΄ και
β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική
υποστήριξη στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή
των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή
άσκησης ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν
παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους
της Υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή
της περιφέρειας, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή
περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής
επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση
γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που προσλαμβάνεται σύμφωνα με την περίπτωση
ιε' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και σύμφωνα με την περίπτωση ιγ' της
παραγράφου 1 του άρθρου 176, αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και
για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.»
Η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την παροχή νομικής υποστήριξης του Δήμου

Βέροιας στους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου Βέροιας Σέρμπο Χρήστο, Τριχοπούλου
Μαρία, Βουτσιλά Στέφανο και στον Αντιδήμαρχο Δήμου Βέροιας Λαζαρίδη Αριστομένη,
ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας, για την υπεράσπισή τους για τα
αδικήματα που τους αποδίδονται σύμφωνα με το Α15/1210 Κλητήριο Θέσπισμα κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 καθώς και σε κάθε άλλη μετ’
αναβολή ή μετά από ματαίωση συζήτησή της.

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την
παροχή ή μη νομικής υποστήριξης των υπαλλήλων του Δήμου Βέροιας Σέρμπου Χρήστου,
Τριχοπούλου Μαρίας, Βουτσιλά Στέφανου και του Αντιδημάρχου Δήμου Βέροιας Λαζαρίδη
Αριστομένη από Δικηγόρο του Δήμου και να εξουσιοδοτήσει για τον παραπάνω σκοπό τον
δικηγόρο του Δήμου Γεώργιο Παπαστεργίου.
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