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ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ.
Σήμερα Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε με τη
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του
Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 5.596/22-4-2021 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’
όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77
του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) 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 συμμετείχαν τα έξι (6) από τα (7)
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. μέλος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
2. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος,
6. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης-Αναπλ. Μέλος.
Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει να
συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο
Έδεσσας και αποδοχή επιχορήγησης της δαπάνης του μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του
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προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 5567 ετών.
2. Ορισμός Ημερομηνίας Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών του
ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθ. συστήματος 106843 για την υπηρεσία
με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ».
3. Εξειδίκευση πίστωσης για έκτακτη επιχορήγηση στην Πρωτοβάθμια
Σχολική Επιτροπή για κάλυψη εκτάκτων δαπανών που προέκυψαν από την εμφάνιση
του κορονοϊου COVID 19.
4. Αποδοχή όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα
Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο
«Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων,
προσβασιμότητα ΑμΕΑ» και συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών.
5. Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης του έργου: «Ανάπλαση
οικισμού Άρνισσας - Β’ Φάση».
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσωρινή χρηματοδότηση έργου
ενταγμένου στο Π.Δ.Ε. από ιδίους πόρους του Δήμου.
7. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου
στην Κοινότητα Βρυτών του Δήμου Έδεσσας.
8. Αποδοχή όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα
Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα
1821-Ελλάδα 2021» και συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών».
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
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 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133),
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Το μέλος Ιγνάτιος Κετσιτζίδης αποχώρησε από την συζήτηση του 5ου, 6ου, 7ου,
8ου, 9ου, 10ου, 11ου, 13ου, 14ου, 15ου, 16ου, 17ου και 18ου θέματος.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ.
πρωτ. 5.558/21-4-2021 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία
ανέφερε τα ακόλουθα:
Στις 02.04.2021 ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Έδεσσας επρόκειτο να
συζητηθεί η ποινική υπόθεση με κατηγορούμενο τον Αναστάσιο Δίου για παράβαση των
άρθρων 314 παραγ. 1 εδ. α΄ ΠΚ, 315 παραγ. 1 ΠΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 9 του Ν.
4039/2012 (για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία
των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό). Η
υπόθεση αυτή δεν συζητήθηκε και αποσύρθηκε από το πινάκιο λόγω των μέτρων
προστασίας από την COVID-19 και αναμένεται ο ορισμός νέας δικασίμου.
Ο παραπάνω αναφερόμενος διώκεται ποινικά για αδικήματα που του αποδίδονται
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του. Ειδικότερα, ο Αναστάσιος Δίου είχε οριστεί
από τον Δήμαρχο Έδεσσας Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος – Πρασίνου και Καθαριότητας
Δήμου Έδεσσας και του είχε ανατεθεί οι αρμοδιότητες οι αναγόμενες στον τομέα της
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περισυλλογής αδέσποτων σκύλων και της ίδρυσης ή βελτίωσης εγκαταστάσεων
καταφυγίων αδέσποτων σκύλων κ.α.
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».
Η νομική υποστήριξη, που εισάγεται με το άρθρο 51 του Ν. 3979/ 2011, των
αιρετών των δήμων και των περιφερειών, ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών
αρχών, όταν διώκονται ποινικώς, εξαιτίας της άσκησης των καθηκόντων τους, αποτελεί
ένα δικαίωμα που συμβάλλει στην απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους και στην
προαγωγή των πρωτοβουλιών τους και λήψης αποφάσεων, που ο ρόλος τους απαιτεί.
Έως την ισχύ της ρύθμισης του άρθρου 51 του Ν. 3979/ 2011 (δηλαδή, έως τις
16.6.2011, ημερομηνία δημοσίευσης του υπ' αριθμ. 138 φύλλου, Α τεύχος του 2011),
με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 244, παρ. 5, περ. στ του Ν. 3852/ 2010, οι
αιρετοί της αυτοδιοίκησης δεν απολάμβαναν το δικαίωμα στη νομική αυτή υποστήριξη
(βλ. υπ' αριθμ. 104/ 2003 ατομική γνωμοδότηση του Νομικού συμβούλου στο
Υπουργείο Εσωτερικών).
Στο πεδίο εφαρμογή της ρύθμισης αυτής εμπίπτουν οι αιρετοί των δήμων
(δήμαρχος, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, δημοτικοί σύμβουλοι,
σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών και
τοπικών κοινοτήτων και εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων) και των περιφερειών.
Οι ανωτέρω αιρετοί απολαμβάνουν τη νομική υποστήριξη των δήμων ή
των περιφερειών σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, εφόσον: α) έχουν ή είχαν
την ιδιότητα του αιρετού δήμου ή περιφέρειας και, σωρευτικά, β) διέπραξαν
το

αδίκημα για το

οποίο διώκοντα ποινικά, κατά την άσκηση των

καθηκόντων τους.
Οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης απολαμβάνουν το δικαίωμα στη νομική
υποστήριξή τους από τους δήμους ή τις περιφέρειας όπου έχουν εκλεγεί,
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μόνο στις περιπτώσεις ποινικής τους δίωξης. Δεν απολαμβάνουν, επομένως,
το δικαίωμα αυτό στις περιπτώσεις αστικής ή πειθαρχικής τους δίωξης.
Επιπροσθέτως των ανωτέρω, τα διωκόμενα ποινικώς αδικήματα πρέπει να
τελούν σε αιτιώδη συνάφεια με την άσκηση των καθηκόντων τους ως
αιρετών, δηλαδή αφορούν πράξεις ή παραλείψεις που τελέστηκαν εντός του
πλαισίου που διαγράφουν οι νόμοι και οι κανονιστικές αποφάσεις για την
εφαρμογή μίας προβλεπόμενης αρμοδιότητάς τους.
Ειδικότερη περίπτωση αποτελεί η άσκηση ποινικής δίωξης κατά των
αιρετών της αυτοδιοίκησης συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους οργάνου του
δήμου ή της περιφέρειας, καθώς και κατόπιν έκθεσης από αρμόδια δημόσια
αρχή

(Γενικό

Επιθεωρητή

Δημόσιας

Διοίκησης,

Σώμα

Επιθεωρητών-

Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, κ.ά.). Εφόσον υποβληθεί καταγγελία ή
πρισματική έκθεση από τα όργανα αυτά και, ακολούθως, ασκηθεί ποινική
δίωξη, τότε ο διωκόμενος αιρετός δεν απολαμβάνει το δικαίωμα της νομικής
υποστήριξης του άρθρου 51 του Ν. 3979/ 2011.
Η εκπροσώπηση των αιρετών συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της
περιφέρειας, μετά από α) αίτησή του 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.
Η νομική υπηρεσία του δήμου ή της περιφέρειας οφείλει να προβεί σε, κατ'
αρχήν, έλεγχο της δικογραφίας και να αναφέρει τους λόγους που άγουν στην νομική
υποστήριξη του αιρετού.
Ύστερα, από όσα εκτέθηκαν παραπάνω και αφού εξέτασα την ποινική δικογραφία
διαπίστωσα ότι η υπεράσπιση του παραπάνω αναφερόμενου πρώην αιρετού Αναστασίου
Δίου ενώπιον του Μον. Πλημ/κείου Έδεσσας της ποινικής υπόθεσης από το με αριθμ.
ΩΡ304/2019 κλητήριο θέσπισμα, κατά την οποιαδήποτε νέα ορισθείσα δικάσιμο,
εμπίπτει στις προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος, καθώς τα διωκόμενα ποινικώς
αδικήματα τελούν σε αιτιώδη συνάφεια με την άσκηση των καθηκόντων του
ως αιρετού, δηλαδή αφορούν πράξεις ή παραλείψεις που τελέστηκαν εντός του
πλαισίου που διαγράφουν οι νόμοι και οι κανονιστικές αποφάσεις για την εφαρμογή
μίας προβλεπόμενης αρμοδιότητάς τους και επομένως εισηγούμαι θετικά προς τη νομική
του υποστήριξη ενώπιον του Μον. Πλημ/κείου Έδεσσας.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να
αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. πρωτ. 5.558/21-4-2021 εισήγηση
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της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, την αριθμ. Πρωτ. 4.587/31-3-2021 αίτηση του
κ. Αν. Δίου καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 244 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α'
87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
όπως το άρθρο 72 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ
Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής
διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής
Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού
Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή
προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
άλλες διατάξεις»,
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παροχή νομικής κάλυψης στον κ. Αναστάσιο Δίου του Δημητρίου
από τη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Έδεσσας, με σχέση έμμισθης εντολής, κα
Χρυσούλα Πέτκου, για την υπεράσπισή του ενώπιον του Μον. Πλημ/κείου Έδεσσας
κατά την οποιαδήποτε νέα ορισθείσα δικάσιμο δυνάμει του αριθμ. ΩΡ304/2019
κλητήριου θεσπίσματος.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
10:25 π.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 116/2021
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιγνάτιος
Κετσιτζίδης (Αναπλ. Μέλος).
Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 5-5-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου.
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
- κ. Αναστάσιο Δίου, Αριστοτέλους 27. Έδεσσα.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο.
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