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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 263/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
7.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ  ΤΟΥ ΑΡΙΘ.  ΠΡΩΤ.  23222/2-12-
2019 ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΖΔΡΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ.

Σήμερα Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  23.521/5-12-2019 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 ήταν παρόντα και τα επτά (7) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος.
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
4. Αναστασία  Ιατρίδου-Βλαδίκα-  Τακτ. 

μέλος, 
5. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος, 
6. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης Αναπλ. μέλος,
7. Ευάγγελος Θωμάς Αναπλ. μέλος.

1. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος,
2. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. 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 παραβρέθηκε 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 συζητηθεί 
σήμερα  ως  κατεπείγον  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  77  του 
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 
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►  Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου 
εκτέλεσης  της  υπηρεσίας/προμήθειας   «Συντήρηση  και  επισκευή  οχημάτων-
μηχανημάτων Δήμου Έδεσσας ».

Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  είδε  τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθεί σχετική απόφαση. 
       Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά: 7ο, 8ο, 2ο, 
1ο,  3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14, 15ο,16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο.

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  7ο  θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 
23.222/2-12-2019 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει 
τα ακόλουθα:

Με  την  με  αριθμ.  πρωτ.  23222/29.11.2019  αίτησή  της  η  Αικατερίνη  Ζδρου  
αιτείται  τη νομική υποστήριξή της από τη νομική υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας,  διότι  
ασκήθηκε ποινική δίωξη εις βάρος της για παράβαση των άρθρων 1, 2 και 28α του Ν. 
1650/86, δικάσιμος της οποίας έχει ορισθεί η 11η.12.2019.

Η παραπάνω αναφερόμενη διώκεται ποινικά για αδικήματα που της αποδίδονται  
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της ως Πρόεδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Έδεσσας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 244α παραγ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό  
προστέθηκε με το άρθρο 218 του Ν. 4555/2018, «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 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).
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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.

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.

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.

Ύστερα,  από  όσα  εκτέθηκαν  παραπάνω  η  υπεράσπιση  της  παραπάνω  
αναφερόμενης δημοτικής συμβούλου και  προέδρου του Δ.Σ, της ΔΕΥΑ Έδεσσας  δεν 
εμπίπτει στις  αρμοδιότητες  της  νομικής  υπηρεσίας  του  Δήμου,  διότι  η  ΔΕΥΑ 
Έδεσσας δεν είναι υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας ούτε και ΝΠΔΔ αυτού  και  
επομένως εισηγούμαι αρνητικά προς τη νομική του υποστήριξη. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη 
αυτής να αποφασίσουν σχετικά.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού  άκουσε  τον  Πρόεδρό  της  και  μετά  από 
διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 23.222/2-12-2019 
εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 
του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 
(  ΦΕΚ  Α΄134)  «Ρυθμίσεις  του Υπουργείου Εσωτερικών,  διατάξεις  για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,

Αποφασίζει ομόφωνα
        Τη μη παροχή νομικής κάλυψης, από τη νομική υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας, 
στην κα Αικατερίνη Ζδρου, πρώην δημοτικής συμβούλου και προέδρου του Δ.Σ, της 
ΔΕΥΑ Έδεσσας,  διότι   δεν  εμπίπτει στις  αρμοδιότητες  της νομικής υπηρεσίας του 
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Δήμου καθώς η ΔΕΥΑ Έδεσσας  δεν  είναι  υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας ούτε  και 
ΝΠΔΔ αυτού.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
12:00μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 263/2019
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 11-12-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης Μουράτογλου, Ιγνάτιος 
Κετσιτζίδης  (Αναπλ.  μέλος),  Ευάγγελος  Θωμάς 
(Αναπλ. μέλος). 

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο.
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