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 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 348 / 2019  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 44 / 2019  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ: «Νομική Υποστήριξη αιρετών (του κ. Ουζουνίδη Γ.) του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης» 

 

 

         Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 24η  Οκτωβρίου   του έτους 2019 ημέρα 

της εβδομάδας Πέμπτη   και ώρα 13:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 32.276/ 

18/10/2019  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με 

τους ορισμούς του  άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος  

Α’). 

   

Ήταν  δε παρόντες : 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής 

Επιτροπής 

και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ  4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ  5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ   6) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΔΕΛΚΟΣ  7) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ   8) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   

                                                                    

 

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

 

 

 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 9  -, ) σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75, του ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 

4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος  Α’),  εισέρχεται  στην συζήτηση των 

θεμάτων. 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ. 

Ιωάννης Ζαμπούκης , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,  ο Δήμαρχος και 

Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιωάννης Ζαμπούκης ρωτά την Οικονομική Επιτροπή αν 

δέχεται να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα :  «Νομική Υποστήριξη 

αιρετών (του κ. Ουζουνίδη Γ.) του Δήμου Αλεξανδρούπολης ».  

 Μετά την ομόφωνη αποδοχή της συζήτησης του θέματος σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 

του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος  Α’), ο Πρόεδρος δίνει το λόγο 

ΑΔΑ: Ψ1Κ3ΩΨΟ-ΝΓΙ



στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, κ. Βασματζίδη Χρήστο , ο οποίος λέγει τα  

παρακάτω :  

       “ Εισήγηση Γνωμοδότηση 

        Κατατέθηκε στην Οικονομική Επιτροπή η με αρ. 32239/18.10.2019   αίτηση του 

Γεωργίου Ουζουνίδη τέως αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών και νυν δημοτικού συμβούλου 

του ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  που έχει ως εξής: 

«ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗ (Νομικής υποστήριξης) 

Γεωργίου Ουζουνίδη του Ιγνατίου, δημοτικού συμβούλου του ΔΗΜΟΥ  Αλεξ/πολης, 

κατοίκου Αλεξ/πολης. 

Κύριε Πρόεδρε  

 Με την με αριθ. πρωτ ΕΜΠ 75/23-5-2019 απόφαση του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ /ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ν ΕΒΡΟΥ με 

θέμα " Θέση σε αργία του κ Γεωργίου Ουζουνίδη του Ιγνατίου  τέως αντιδημάρχου τεχνικών 

υπηρεσιών και νυν  δημοτικού συμβούλου του ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ   Ν. Έβρου  

κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 233 Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010 ) όπως 

ισχύει, η οποία επιδόθηκε σε μένα στις 23.5.2019, μου επεβλήθη ποινή αργίας 30 ημερών. 

Κατά της αποφάσεως αυτής υπήρχε προθεσμία ενός μηνός εντός της οποίας είχα τη 

δυνατότητα να προσφύγω ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, με άσκηση προσφυγής για 

να ακυρώσω την απόφαση αυτή και με αίτηση αναστολής για να ανασταλεί η ως άνω 

απόφαση μέχρις εκδόσεως οριστικής απόφασης επί της προσφυγής μου. Γι’ αυτό το λόγο 

ζήτησα με αίτησή μου τη συνδρομή της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 

δυνάμει του άρ. 51 ν. 3979/2011 και εκδόθηκε η υπ’ αρ. 186/2019 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, δυνάμει της οποίας ορίστηκε ο 

δικηγόρος και νομικός σύμβουλος του Δήμου Αλεξανδρούπολης κ. Βασματζίδης Χρήστος να 

συντάξει και καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή και αίτηση αναστολής 

κατά της παραπάνω πράξης και να τις υποστηρίξει κατά την εκδίκαση αυτών, με τις 

καθορισμένες δικηγορικές αμοιβές που αναγράφονται στα διπλότυπα αξίας του Δικηγορικού 

Συλλόγου Αλεξανδρούπολης πλέον εξόδων για μεγαρόσημα, επιδόσεις και καταθέσεις 

παραβόλων του Δημοσίου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω απόφαση. 

 Επειδή με την ως άνω απόφαση, αποφασίστηκε ομόφωνα και η παροχή υποστήριξης 

κατά την εκδίκαση της ως άνω προσφυγή.  

 Επειδή στις 21 Νοεμβρίου του έτους 2019 εκδικάζεται η προσφυγή μου κατά της 

ανωτέρω πράξης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας στο Γ΄ Τμήμα με εισηγητή 

δικαστή τον πάρεδρο Βανδώρο Δημήτριο.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

Με την παρούσα αίτηση   

 ΖΗΤΩ : Από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξ/πολης να αποδεχθεί και να 

εγκρίνει τον αναλυτικό πίνακα εξόδων και δαπανών, σύμφωνα με τα οικεία διπλότυπα 

παράστασης, όπως αυτός θα προσαρτηθεί σε εισήγηση των νομικών συμβούλων του Δήμου, 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η  παράσταση και υποστήριξη της ως άνω προσφυγής μου 

κατά τη δικάσιμο της 21ης Νοεμβρίου 2019, σύμφωνα και με την προσκομιζόμενη απόφαση 

Ο.Ε. 186/2019.  

 Επειδή οι διαδικασίες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και τα δικαστικά 

έξοδα που απαιτούνται συνολικά δεν είναι από τις συνήθεις και θα πρέπει για τον οριστικό 

καθορισμό αυτών, να συνταχθεί πίνακας με τις αναγκαίες δαπάνες και την αμοιβή του 

οριζόμενου δικηγόρου, μετά από εισήγηση προς την Επιτροπή σας.  
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 Επειδή η άσκηση της ποινικής δίωξης εναντίον μου, εκ της οποίας προήλθε η 

παραπάνω πειθαρχική δίωξη, δεν αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας . 

Αλεξανδρούπολη 18.10.2019 

Ο αιτών 

Ουζουνίδης Γεώργιος» 

Κατόπιν της παραπάνω αίτησης και αφού συντρέχουν όλες οι νόμιμες και πραγματικές 

προϋποθέσεις, επαληθευομένου του περιεχομένου αυτής και ως προς το νομικό και ως 

προς το ουσιαστικό μέρος, παραθέτω προς την Οικονομική Επιτροπή και προς τον Πρόεδρο 

αυτής, και κατόπιν έκδοσης της με αρ. 186/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης με την οποία αποφασίστηκε  να παρασχεθεί νομική υποστήριξη 

στον παραπάνω αιτούντα τόσο κατά την άσκηση των παραπάνω ενδίκων μέσων όσον και 

κατά εκδίκαση της υπόθεσής του ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, από τον 

δικηγόρο και νομικό σύμβουλο του Δήμου Αλεξανδρούπολης κ. Βασματζίδη Χρήστο, τα 

κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενα ποσά που απαιτούνται για την παράσταση ενώπιον του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου, με σκοπό την τελική έγκριση από την Επιτροπή, ήτοι τη διάθεση 

πίστωσης, που θα βαρύνει τον Κ.Α.  00.6111.004 οικ. έτους 2019 ποσού 1.217,68 

ευρώ που αναλύεται ως παρακάτω: 

1. Παράσταση ενώπιον του  ΣτΕ : Αμοιβή διπλοτύπου (Παρ. Ι Ν4194/2013) 491 Ευρώ 

(σύνολο  κρατήσεων με φόρο 278,58 ευρώ),  στο οποίο υπολογίζεται ΦΠΑ 24% 117,84 

ευρώ. 

2. Υπόμνημα ενώπιον του  ΣτΕ : Αμοιβή διπλοτύπου (Παρ. Ι Ν4194/2013) 491 Ευρώ 

(σύνολο  κρατήσεων με φόρο 278,58 ευρώ), στο οποίο υπολογίζεται ΦΠΑ 24% 117,84 

ευρώ. Συνολικό ποσό σε Τ.Π.Υ. που θα εκδοθεί: 491+491 +117,84 +117,84 =1.217,68 

 

Μετά από την οριστικοποίηση των αναλυτικών και συνολικών εξόδων για την υπόθεση του Γ. 

Ουζουνίδη ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξ/πολης να εκδώσει 

απόφαση περί αποδοχής και έγκρισης του παραπάνω πίνακα εξόδων και δαπανών.  

Σημειώνεται προς διευκόλυνση των μελών της Επιτροπής, ότι η ανωτέρω προσφυγή που θα 

εκδικαστεί στις 21.11.2019 στρέφεται κατά της  την με αριθμ πρωτ ΕΜΠ 75/23.5.2019 

απόφασή του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας θράκης για επιβολή σε 

βάρος του αιτούντος-προσφεύγοντος πειθαρχικής ποινής αργίας τριάντα ημερών (30)  

σύμφωνα με την  υπ’ αρ. 338/27.3.2019 γνωμοδότηση του Πενταμελούς Πειθαρχικού 

συμβουλίου.   

Με την παρούσα εισηγούμαι στα μέλη της Επιτροπής όπως προβούν στην αποδοχή και 

στην τελική έγκριση του αναλυτικού και συνολικού πίνακα εξόδων και δαπανών του 

πληρεξουσίου δικηγόρου του Γεωργίου Ουζουνίδη  και νομικού συμβούλου του Δήμου 

Αλεξ/πολης Χρήστου Βασματζίδη  που βαρύνει τον ως άνω Κωδικό.  

Αλεξανδρούπολη, 22.10.2019 

Για τη Νομική Υπηρεσία 

Βασματζίδης Χρήστος .” 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής, μετά το τέλος της οποίας , η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση, τη συζήτηση έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, 

καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

      Την αποδοχή και την τελική έγκριση του αναλυτικού και συνολικού πίνακα εξόδων 

και δαπανών του πληρεξουσίου δικηγόρου του Γεωργίου Ουζουνίδη  και νομικού 

συμβούλου του Δήμου Αλεξ/πολης Χρήστου Βασματζίδη  που βαρύνει τον  Κ.Α.  

00.6111.004 οικ. έτους 2019 ποσού 1.217,68 ευρώ που αναλύεται ως παρακάτω: 
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1. Παράσταση ενώπιον του  ΣτΕ : Αμοιβή διπλοτύπου (Παρ. Ι Ν4194/2013) 491 Ευρώ 

(σύνολο  κρατήσεων με φόρο 278,58 ευρώ),  στο οποίο υπολογίζεται ΦΠΑ 24% 117,84 

ευρώ. 

2. Υπόμνημα ενώπιον του  ΣτΕ : Αμοιβή διπλοτύπου (Παρ. Ι Ν4194/2013) 491 Ευρώ 

(σύνολο  κρατήσεων με φόρο 278,58 ευρώ), στο οποίο υπολογίζεται ΦΠΑ 24% 117,84 

ευρώ. Συνολικό ποσό σε Τ.Π.Υ. που θα εκδοθεί: 491+491 +117,84 +117,84 =1.217,68 

 

  

    Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 

υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                 1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  

                                                                 2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ  

                                                                 3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ  

                                                                 4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ   

                                                                 5) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  

                                                                 6) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ   

                                                                 7) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   

                                                                 8) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 

       

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ  
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