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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 31ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 256/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ. 

Σήμερα Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 20168/12-11-2018 του Αντιπροέδρου 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 τέσσερα (4) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
3. Αναστάσιος Δίου Αναπλ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος
2. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. μέλος,
4. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
5.  Χρήστος Πέτκος Τακτ.  μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθεί σήμερα 
ως κατεπείγον,  σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 
(ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα: 
      v Έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών,  κατάρτιση  των  όρων  δημοπράτησης  και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ 
“ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ”  ΤΗΣ  ΕΔΕΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ». 
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις 
του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποία πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί 
σχετική απόφαση. 
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης εκθέτει στα μέλη της 
Οικονομικής  Επιτροπής  την  αριθ.  πρωτ.  20551/15-11-2018  εισήγηση  της  Νομικού 
Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
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Στις  22.11.2018  ενώπιον  του  Εφετείου  Πλημ/των  Θεσσαλονίκης  εκδικάζεται  η  
έφεση  των  1)  Χρήστου  Ζαΐφη,  2)  Χρήστου  Πέτκου  και  3)  Γεωργίου  Κωστίδη,  οι  οποίοι  
κρίθηκαν ένοχοι από το πρωτόδικο δικαστήριο Τριμ. Πλημ/κείο Έδεσσας για παράβαση  
των άρθρων 259, 263, 263Α και 290 παραγ. 1 και 2 του Ποινικού Κώδικα 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)  και  το  άρθρο  8  του  Ν.  1690/86  που  αφορά  στην  αρμόδια  επιτροπή  για  την  
κατάσχεση,  πώληση ή διάθεση  των απομακρυθέντων ζώων από  σταυλική  εγκατάσταση,  
σύμφωνα με την με αριθμ. 2/2017 απόφαση. 

Οι  παραπάνω  αναφερόμενοι  διώχθηκαν  ποινικά  για  αδικήματα  που  τους  
αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Ειδικότερα, ο Χρήστος Ζαϊφης και ο  
Χρήστος  Πέτκος,  ως  Αντιδήμαρχοι  Έδεσσας  σε  θέματα  αγροτικής  ανάπτυξης  και  ως  
Πρόεδροι  της  Επιτροπής  του  άρθρου  8  του  Ν.  1590/86  και  ο  Γεώργιος  Κωστίδης  ως  
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δήμου Έδεσσας. 

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, 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  
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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 των παραπάνω αναφερόμενων αιρετών ενώπιον του Εφετείου  
Πλημ/των  Θεσσαλονίκης  κατά  την  δικάσιμο  της  22.11.2018  ή  σε  οποιαδήποτε  μετ’  
αναβολή  δικάσιμο  αυτής,  εμπίπτει  στις  προϋποθέσεις  που  τάσσει  ο  νόμος,  καθώς τα 
διωκόμενα ποινικώς αδικήματα 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 και επομένως εισηγούμαι θετικά προς  
τη νομική τους υποστήριξη ενώπιον του Εφετείου Πλημ/των Θεσσαλονίκης. 
          Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της 
την  αριθ.  πρωτ.  20551/15-11-2018  εισήγηση  της  Νομικού  Συμβούλου  του  Δήμου, 
καθώς και καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
         Εγκρίνει την παροχή νομικής κάλυψης στους: α) Χρήστο Ζαϊφη του Κωνσταντίνου, 
β)  Χρήστο  Πέτκο  του  Ιωάννη,  και  γ)  Γεώργιο  Κωστίδη  του  Κοσμά,  από  τη  Νομικό 
Σύμβουλο του Δήμου Έδεσσας, με σχέση έμμισθης εντολής, κα Χρυσούλα Πέτκου, για 
την υπεράσπισή τους ενώπιον του Εφετείου Πλημ/των Θεσσαλονίκης κατά την δικάσιμο 
της 22.11.2018 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 256/2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 20-11-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστάσιος  Δίου  (Αναπλ. 
μέλος), Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου.
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
- Χρήστο Ζαϊφης του Κωνσταντίνου, Τ. Κ. Βρυττών Έδεσσας
- Χρήστο Πέτκο του Ιωάννη, Τ. Κ. Άγρα Έδεσσας
- Γεώργιο Κωστίδη του Κοσμά, Τ. Κ. Άρνισσας, Δ. Ε. Βεγορίτιδας.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο.
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