
 

 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 6/2013 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 1
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 18-1-2013 

ΘΕΜΑ 6
ο
:  Νοµική κάλυψη υπαλλήλου. 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Παρασκευή 18 του µηνός Ιανουαρίου 2013 και 
ώρα 10.00 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την 
αριθµ. 2089/14-1-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Νικολαίδης Φώτιος 
Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Παπαδόπουλος  Γρηγόριος   
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Χλιάρα Παναγιώτα 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο 
του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

 
Ο κ. πρόεδρος  εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 1979/14-1-2013 έγγραφο του 
Γραφείου ∆ηµάρχου,  το οποίο λέει τα εξής: 
 

         Σας διαβιβάζουμε αίτηση της υπαλλήλου του Δήμου μας Θεσσαλονικιάς 

Καρατζόγλου του Βασιλείου συνοδευόμενη από κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα  

Πλημμελειοδικών Δράμας καθώς και θετική εισήγηση επί του θέματος της νομικής 

μας υπηρεσίας προκειμένου να αποφασίσετε για τη νομική στήριξη της εν λόγω 

υπαλλήλου σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. στ΄ της παρ.5 του αρθ.244 του 

Ν.3852/2010.- 

 

  Στη συνέχεια  διάβασε στα µέλη  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας η 
οποία λέει τα εξής: 



 

 
 

   
  

 

Αναφορικά µε την υπ αριθµ. πρωτ. 75225/2012 αίτηση της υπαλλήλου του 
∆ήµου    ∆ράµας,  κας   Θεσσαλονικιάς   Καρατζόγλου   του   Βασιλείου, κλάδου  ΠΕ6  
Τοπογράφων Μηχανικών ,περί νοµικής στήριξης της από τον ∆ήµο ∆ράµας κατά τη 
συζήτηση ποινικής υπόθεσης της, ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου 
∆ράµας, κατά τη δικάσιµο της 21-1-2013 (ή σε οιαδήποτε µετ΄αναβολή δικάσιµο) 
,σύµφωνα µε το άρθρο 244 παρ. 5 του Ν. 3852/2010: 

 Εισηγούµαι θετικά, ως Νοµική Υπηρεσία, για τη νοµική στήριξη και κάλυψη της 
εν λόγω υπαλλήλου από το ∆ήµο ∆ράµας σύµφωνα µε το άρθρο 244 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 ,δεδοµένου ότι αφενός, στην προκειµένη περίπτωση , η ποινική δίωξη και η 
παραποµπή της εν λόγω υπαλλήλου ως κατηγορουµένης στο  ακροατήριο του 
Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου ∆ράµας, κατά  τη δικάσιµο της 21-1-2013 (ή σε 
οιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο) ,αφορά σε αδίκηµα (σωµατική βλάβη από αµέλεια 
από υπόχρεο δια παραλείψεως τελούµενη ) που της αποδίδεται κατά την ενάσκηση 
των καθηκόντων της (ήτοι ,µε την ιδιότητα της Προϊσταµένης του Τµήµατος Οδοποιίας 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας) και ,επιπροσθέτως ,δεν 
αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ µέρους της ιδίας της Υπηρεσίας ( ∆ήµου ∆ράµας )- 
ΚΑΙ – αφετέρου η φύση και το περιεχόµενο της εν λόγω ποινικής υπόθεσης µου 
επιτρέπει , παρά τον ιδιαίτερα αυξηµένο φόρτο εργασίας της Νοµικής Υπηρεσίας ,να 
αναλάβω την εκπροσώπηση και υπεράσπιση της εν λόγω υπαλλήλου ,ενώπιον του 
Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου ∆ράµας ,  κατά  τη δικάσιµο της 21-1-2013 (ή σε 
οιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο).- 
 

 και τα κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά . 

      Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο µ ό φ ω ν α 

 

1. τη νοµική στήριξη της υπαλλήλου του ∆ήµου ∆ράµας, κας Θεσσαλονικιάς 
Καρατζόγλου του Βασιλείου, κλάδου ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του εδ. στ΄ της παρ.5 του αρθ.244 του Ν.3852/2010, κατά τη 
συζήτηση ποινικής υπόθεσης της, ενώπιον του Μονοµελούς 
Πληµµελειοδικείου ∆ράµας, κατά τη δικάσιµο της 21-1-2013 (ή σε οιαδήποτε 
µετ΄αναβολή δικάσιµο) από τη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ράµας. 
 
 2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο    
     ∆ράµας. 

 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 6/2013 

   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


