
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το 14o/21-06-2018 πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διδυμοτείχου
Θέμα: 2  Ο [ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ]  
Απόφαση: 76η/2018
Ορισμός  ή  μη  πληρεξουσίου  δικηγόρου  για  νομική  υποστήριξη  του  Δημάρχου  Διδυμοτείχου
κ.Πατσουρίδη Παρασκευά, στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης.

    Στο Διδυμότειχο, σήμερα την 21η του μηνός Ιουνίου  2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.  στο Δημοτικό
Κατάστημα  του  Δήμου  Διδυμοτείχου,  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου
Διδυμοτείχου, ύστερα από την 14/15-6-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Πατσουρίδη Παρασκευά,
που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης και το 14Α/19-06-2018 έγγραφο περί
αναβολής. 
    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Κυρούδη Μαρία.
   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
τέσσερα  (4) μέλη, προεδρεύοντος του Αντιπροέδρου κ. Τσιγκουρλά Βασιλείου λόγω απουσίας του Προέδρου,
άρχισε η συνεδρίαση.
        ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Τσιγκουρλάς Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 
2. Εμμανουηλίδης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Κελεσίδης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος
4. Σλαβούδης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος

      ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
     1. Πατσουρίδης Παρασκευάς, Δήμαρχος Διδυμοτείχου, Πρόεδρος
     2. Γκουρλουμένου Δέσποινα, Δημοτικός Σύμβουλος
     3.  Σιαλάκης Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος 

Ο  Πρόεδρος  στη  συνέχεια  και  ύστερα  από  εισήγηση  της  Προϊσταμένης  Διεύθυνσης  Διοικητικών  –
Οικονομικών Υπηρεσιών, ζήτησε από τα μέλη της επιτροπής εκ νέου την εισαγωγή και συζήτηση του 2ου εκτός
ημερησίας  διάταξης  θέματος  για  “Ορισμό  ή  μη  πληρεξουσίου  δικηγόρου  για  νομική  υποστήριξη  του
Δημάρχου  Διδυμοτείχου  κ.Πατσουρίδη  Παρασκευά,  στα  πλαίσια  προκαταρκτικής  εξέτασης”,  λόγω
προθεσμιών και επειδή έλαβε την αίτηση μετά την έκδοση της πρόσκλησης. Η Οικονομική Επιτροπή δέχθηκε
ομόφωνα την εισαγωγή και συζήτηση του θέματος, ως επείγον και στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών της επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών,  η
οποία έχει ως εξής:

“ΘΕΜΑ : Ορισμός ή μη πληρεξουσίου δικηγόρου για νομική υποστήριξη του Δημάρχου Διδυμοτείχου κ.
Πατσουρίδη Παρασκευά, ενώπιον του Πταισματοδικείου  Διδυμοτείχου στα πλαίσια συμπληρωματικής
προκαταρκτικής εξέτασης  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 περ. ιέ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή
είναι αρμόδιο όργανο για να «αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου  και για την ανάκληση της
πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί
που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει
την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή
της  είναι  δυνατή,  κατ΄εξαίρεση,  η  ανάθεση  σε  δικηγόρο,  εξώδικου  ή  δικαστικού  χειρισμού,  ανά  υπόθεση,
ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή
εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του
Κ.Δ.Κ.».

ΑΔΑ: ΩΚΕΓΩ9Τ-ΨΔΗ



Επίσης  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  5  περ.   στ΄  του  άρθρου  244  του  Ν.  3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16.06.2011) και την παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν.
4071/2012  (ΦΕΚ  85/Α/11.04.2012)  και  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  102  του  Ν.  4483/2017  (ΦΕΚ
107/Α/13.07.2017) «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, σύμφωνα και
με  τις  διατάξεις  των  άρθρων 72  και  176  αντιστοίχως.  Οι  ανωτέρω διατάξεις  εφαρμόζονται  και  για  τους
αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.».

Εξάλλου, με την υπ αριθ. 35379/2013/17-3-14 (ΑΔΑ: ΒΙΞΡΝ-ΒΧΑ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
σχετικά  με  τη  νομική  υποστήριξη  αιρετών  δήμων  και  περιφερειών  ορίζεται  ότι:  «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 και 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 αριθ. 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  (υπ  αριθ.  104/2003  ατομική  γνωμοδότηση  του
Νομικού συμβούλου στο Υπουργείο Εσωτερικών). Για την ορθή εφαρμογή της ρύθμισης αυτής (άρθρο 51, Ν.
3979/2011) σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: I….II  . Θέματα εφαρμογής της ρύθμισης   i   . πεδίο εφαρμογής.   Στο
πεδίο  εφαρμογής  της  ρύθμισης  αυτής  εμπίπτουν  οι  αιρετοί  των  δήμων  (δήμαρχος,  αντιδήμαρχοι,  πρόεδροι
δημοτικών  συμβουλίων,  δημοτικοί  σύμβουλοι,  σύμβουλοι  δημοτικών  και  τοπικών  κοινοτήτων)  και  των
περιφερειών  (περιφερειάρχης,  αντιπεριφερειάρχες  –  άμεσα  εκλεγόμενοι  και  ορισμένοι  με  πράξη  του
περιφερειάρχη- και  περιφερειακοί  σύμβουλοι).  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 διώκονται ποινικά,
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.  ii   αντικείμενο της νομικής υποστήριξης.   Οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης
απολαμβάνουν το δικαίωμα στη νομική υποστήριξή τους από τους δήμους ή τις περιφέρειες 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 παραλήψεις που τελέστηκαν εντός του πλαισίου που διαγράφουν οι νόμοι και οι κανονιστικές
αποφάσεις για την εφαρμογή μιας προβλεπόμενης αρμοδιότητας 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.α). Εφόσον υποβληθεί καταγγελία ή πορισματική 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…..»

Με την αριθ. 280/2018 Κλήση της Πταισματοδίκη Διδυμοτείχου για επείγουσα προκαταρκτική εξέταση και
σε εκτέλεση της υπ αριθ. 280/2018 και με  Α.Β.Μ.:Α2017/846 (συσχ. Α2018/390) παραγγελίας της κ. Εισαγγελέως
Πρωτοδικών  Ορεστιάδας  για  διενέργεια  επείγουσας  προκαταρκτικής  εξέτασης,  ο  Δήμαρχος  Διδυμοτείχου  κ.
Πατσουρίδης Παρασκευάς του Ηλία ενώπιον του Πταισματοδικείου Διδυμοτείχου την 26η Ιουνίου 2018 ημέρα
Πέμπτη – ή σε οποιαδήποτε ορισθείσα ημερομηνία, έπειτα από υποβολή σχετικού αιτήματος για να εξεταστεί
συμπληρωματικά ως εγκαλούμενος κατ΄ άρθρο 31 παρ. 2 Κ.Π.Δ. σε ποινική υπόθεση που αφορά τις από 3-8-
2017 και 7-5-2018 μηνυτήριες αναφορές – καταγγελίες της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ Η ΠΡΟΟΔΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΦΕΪΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΒΕΕ» κατά του Δήμου Διδυμοτείχου, ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο αυτού.  

Ο κ. Πατσουρίδης Παρασκευάς  κατέθεσε στην υπηρεσία την από 19-06-2018 αίτησή του, με την οποία
ζητά  την  παροχή  νομικής  υποστήριξης  από  πλευράς  του  Δήμου  Διδυμοτείχου,  για  την  συμπληρωματική
προκαταρκτική του εξέταση ενώπιον του Πταισματοδικείου Διδυμοτείχου και για την συγκεκριμένη υπόθεση.  

ΑΔΑ: ΩΚΕΓΩ9Τ-ΨΔΗ



Δεδομένου ότι στο Δήμο Διδυμοτείχου δεν υπάρχει δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, ούτε υφίσταται
στελεχωμένη Νομική Υπηρεσία 

                                                     Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
Θετικά  για την παροχή νομικής υποστήριξης από τον Δήμο Διδυμοτείχου, με τον ορισμό πληρεξουσίου

δικηγόρου,  δεδομένου  ότι  στο  Δήμο  Διδυμοτείχου  δεν  υπηρετεί  δικηγόρος  με  πάγια  έμμισθη  εντολή,  στον
Δήμαρχο Διδυμοτείχου κ. Πατσουρίδη Παρασκευά, ενώπιον του Πταισματοδικείου Διδυμοτείχου  στις 26η Ιουνίου
2018 ημέρα Πέμπτη ή σε  οποιαδήποτε ορισθείσα νέα ημερομηνία,  έπειτα από υποβολή σχετικού αιτήματος-
όπου θα εξεταστεί συμπληρωματικά ως εγκαλούμενος κατ΄ άρθρο 31 παρ. 2 Κ.Π.Δ. σε ποινική υπόθεση που
αφορά τις από 3-8-2017 και 7-5-2018 μηνυτήριες αναφορές – καταγγελίες της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ Η ΠΡΟΟΔΟΣ
– ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΦΕΪΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» με διακριτικό
τίτλο «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΒΕΕ» κατά του Δήμου Διδυμοτείχου.  

Η προκαταρκτική εξέτασή του  δεν παραγγέλθηκε  συνεπεία καταγγελίας εκ μέρους οργάνου του Δήμου
Διδυμοτείχου ούτε κατόπιν έκθεσης από αρμόδια δημόσια αρχή.”

      Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη της τα ακόλουθα:

 Τις διατάξεις της περίπτ. ιε της παραγρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3582/2010

 Τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006

 Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3979/2011

 Την  παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 4071/12

 Το άρθρο 102 του Ν. 4483/17 

 Το γεγονός ότι στο Δήμο δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με μηνιαία αντιμισθία

 Τον Κώδικα περί Δικηγόρων

 Την εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Την ανάγκη νομικής υποστήριξης του Δημάρχου κ. Παρασκευά Πατσουρίδη

                                

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

 Α.  Ορίζει  πληρεξούσιο  δικηγόρο  τον  κ.  Βαρελόπουλο  Γεώργιο, μέλος  του  Δικηγορικού  Συλλόγου
Θεσσαλονίκης  με  Α.Μ.  6854 και  ΑΦΜ 045959204,  κάτοικο Θεσσαλονίκης (Πολυτεχνείου  39),  για  την νομική
υποστήριξη του Δημάρχου Διδυμοτείχου κ. Παρασκευά Πατσουρίδη,  ενώπιον του Πταισματοδικείου Διδυμοτείχου
την 26η Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη ή σε οποιαδήποτε ορισθείσα ημερομηνία, έπειτα από υποβολή σχετικού
αιτήματος για να εξεταστεί συμπληρωματικά ως εγκαλούμενος κατ΄ άρθρο 31 παρ. 2 Κ.Π.Δ. σε ποινική υπόθεση
που αφορά τις  από 3-8-2017 και  7-5-2018 μηνυτήριες  αναφορές  –  καταγγελίες  της  εταιρείας  ΛΑΤΟΜΕΙΑ Η
ΠΡΟΟΔΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΦΕΪΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» με
διακριτικό τίτλο «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΒΕΕ» κατά του Δήμου Διδυμοτείχου.
  Β. Η αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα Περί Δικηγόρων και το
ΦΕΚ 242/06-11-2013 (τεύχος  Α΄)  «Προσδιορισμός  ελάχιστων αμοιβών  δικηγόρων» και  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.
00.6111.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Διδυμοτείχου έτους 2017.

 
    Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 76/2018
    Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό, που υπογράφεται ως ακολούθως:

                Ο Πρόεδρος                                                    Τα  Μέλη 
                       Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν            υ π ο γ ρ α φ έ ς 

Σωστό απόσπασμα
Διδυμότειχο 4 – 7 – 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
 Μ. Α. Δ.

ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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