
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.    ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΛΥΨΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   
ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.

Σήμερα Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 2174/25-1-2018 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα 
τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό 
Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της 
ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι (6) από  τα εφτά 
(7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χρήστος Δασκάλου  Αντιπρόεδρος, 
2. Χρήστος Πέτκος Τακτικό μέλος, 
3. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος,
4. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
5. Ιωάννης Χατζόγλου  Αναπλ. μέλος,
6. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος.

1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-
Πρόεδρος, 

2. Χρήστος Βερυκούκης Τακτικό μέλος.

           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Λόγω απουσίας του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δημητρίου Γιάννου, 
μετά  τη διαπίστωση  ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία  ο  Αντιπρόεδρος  Χρήστος  Δασκάλου 
κηρύσσει  την  έναρξη  της  συνεδρίασης και  προτείνει  να  συζητηθούν  σήμερα  ως 
κατεπείγοντα,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ.  3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 
(ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα: 

1. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018.
2. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για: α) Προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου 

γάλακτος για το προσωπικό των υπηρεσιών του Δήμου, β) Προμήθεια Βιβλιοθήκης-
ντουλάπας για το κέντρο Κοινότητας Έδεσσας, γ) Προμήθεια γάλακτος, δ) Εργασίες 
εκχιονισμού και αντιμετώπιση παγετού στο Δήμο Έδεσσας, ε) Προμήθεια και 
τοποθέτηση μονόπλευρων μεταλλικών στηθαίων ασφάλειας οδών και τεχνικών έργων, 
στ) Προμήθεια διαφημιστικού υλικού για το νεοσύστατο κέντρο κοινότητας Έδεσσας, ζ) 
Προμήθεια κάγκελων περίφραξης κοινόχρηστων χώρων, η) Αγροτική οδοποιίας 
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Άρνισσας, θ) Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός σχεδίου οικισμού Άρνισσας, ι) Δαπάνες 
απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ.
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού είδε  τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να 
ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 

Ο Αντιπρόεδρος αναφερόμενος στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 1563/17-1-2018 εισήγηση της 
Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

Με τις με αριθμ. πρωτ. 1404, 1406, 1407 και1408/16.01.2018 αιτήσεις τους οι  
υπάλληλοι της ΔΗΚΕΔΕ Ιατρίδου Νατάσα,  Τακατζόγλου Κων/νος, Συμεωνίδης Ηρακλής  
και Ζιάσκα Αναστασία αιτούνται τη νομική υποστήριξή του από τη νομική υπηρεσία του  
Δήμου Έδεσσας, διότι έχει διαταχθεί  η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης έπειτα από  
την με αριθμ. Δ16/115 μήνυση του Σωτηρίου Τσαβέα εις βάρος τους.     

Σύμφωνα με το άρθρο 244 του Ν. 3852/2010 στ) «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.  …  Οι  ανωτέρω  
διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών».

Από  την  με  αριθμ.  39/14.06.16  απόφαση  του  Δημάρχου  Έδεσσας,  που  
δημοσιεύθηκε  στο  ΦΕΚ  Γ΄615/01.07.16  και  κατόπιν  του  με  αριθμ.  6/05.04.16  
πρακτικού – απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 43 του Ν. 4193/2013 προσελήφθην ως  
δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Έδεσσας, με αντικείμενο μεταξύ άλλων  
(σύμφωνα  με  την  σχετική  προκήρυξη  και  την  παραπάνω  αναφερόμενη  απόφαση)  τη  
νομική εκπροσώπηση του Δήμου και  των ΝΠΔΔ αυτού  αλλά και  την παροχή νομικών  
συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επιμέρους δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τα άλλα  
ΝΠΔΔ του Δήμου.

Οι υπάλληλοι απολαμβάνουν τη νομική υποστήριξη των δήμων ή των περιφερειών  
σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, εφόσον: α) έχουν ή είχαν την ιδιότητα του υπαλλήλου  
δήμου ή περιφέρειας  και,  σωρευτικά,  β)  διέπραξαν  το αδίκημα για το οποίο διώκοντα  
ποινικά, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η  εκπροσώπηση  των  υπαλλήλων  συντελείται  από  δικηγόρο  του  δήμου  ή  της  
περιφέρειας, μετά από α) αίτησή τους προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, ύστερα  
από β) απόφαση της οικονομικής επιτροπής και γ) θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας  
του δήμου ή της περιφέρειας.

Ύστερα,  από  όσα  εκτέθηκαν  παραπάνω  η  υπεράσπιση  των  παραπάνω  
αναφερόμενων υπαλλήλων δεν εμπίπτει τόσο στις προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος όσο  
και στις αρμοδιότητες της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, διότι οι αιτούμενοι δεν είναι  
υπάλληλοι του Δήμου Έδεσσας ούτε και ΝΠΔΔ αυτού  και  επομένως εισηγούμαι  
αρνητικά προς τη νομική τους υποστήριξη. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Αντιπρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της 
την εισήγηση του Προέδρου της, την αριθ. πρωτ. 1563/17-1-201εισήγηση –αρνητική 
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γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου του  Δήμου, τις αριθ. πρωτ. 1404, 1406, 1407 
και1408/16.01.2018 αιτήσεις των Ιατρίδου Νατάσα, Τακατζόγλου Κων/νου, Συμεωνίδη 
Ηρακλή και Ζιάσκα Αναστασίας,  καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 244 του 
Ν. (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
         Να μην παρέχει νομική κάλυψη στους Ιατρίδου Νατάσα, Τακατζόγλου Κων/νο, 
Συμεωνίδη Ηρακλή και Ζιάσκα Αναστασία, διότι δεν είναι υπάλληλοι του Δήμου 
Έδεσσας ούτε και κάποιου ΝΠΔΔ αυτού.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:10 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 11/2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
      ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 31-1-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χρήστος  Πέτκος,  Ιωάννης  Μουράτογλου,  Μιχάλης 
Σαμλίδης,  Γεώργιος  Κούκος,  Ιωάννης  Χατζόγλου 
(Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο.
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