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 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 186 / 2019  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 23 / 2019  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 

 
ΘΕΜΑ: «Νομική Υποστήριξη Αιρετών (του κ. Ουζουνίδη Γ.), του 
ευρύτερου Δήμου Αλεξανδρούπολης» 
  
  
  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 19η  Ιουνίου   του έτους 2019 ημέρα 
της εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η 
Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 17.294/ 
14/06/2019  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με 
τους ορισμούς του  άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).  
  
Ήταν  δε παρόντες : 
 
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής 
Επιτροπής 
και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  
 

1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ    
4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ  5) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ  6) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  
                                                                    
 
Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

 
 

 1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ   2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ  
 
 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  
αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 7 - , ) σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75, του ν.3852/10, εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων. 
 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ. 
Ευάγγελος Λαμπάκης , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
 Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,  ο Δήμαρχος και 
Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ευάγγελος Λαμπάκης ρωτά την Οικονομική Επιτροπή 
αν δέχεται να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα: «Νομική 
Υποστήριξη Αιρετών (του κ. Ουζουνίδη Γ.), του ευρύτερου Δήμου 
Αλεξανδρούπολης.»  

 Μετά την ομόφωνη αποδοχή της συζήτησης του θέματος σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
και Δήμαρχος κ. Λαμπάκης Ευάγγελος , δίνει το λόγο στον Νομικό Σύμβουλο του 
Δήμου κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη , ο οποίος διαβάζει την παρακάτω έγγραφη 
γνωμοδότηση που έχει ως ακολούθως : 
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   “ Έπειτα από   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 αριθμ 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 υπάρχει προθεσμία ενός μηνός εντός της οποίας έχω την 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 . 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  
 Με την παρούσα μου 
ΖΗΤΩ : Από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξ/πολης να μου χορηγηθεί νομική 
υποστήριξη από την νομική υπηρεσία του Δήμου , για άσκηση προσφυγής και αίτηση 
αναστολής κατά της ως άνω απόφασης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και με την 
ανάληψη όλων των εξόδων του πληρεξουσίου μου δικηγόρου μέχρις εκδικάσεως των 
παραπάνω ενδίκων μέσων. 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 μέχρι και κατά την εκδίκαση των 
ενδίκων αυτών μέσων, ζητώ ακόμη πέραν της παρούσης απόφασης για την νομική μου 
υποστήριξη , γα δοθεί η δυνατότητα στον ορισθησόμενο νομικό σύμβουλο του Δήμου 
Αλεξ/πολης,ως πληρεξούσιο δικηγόρο μου , να επανέλθει ενώπιον της Οικονομικής σας 
Επιτροπής με αναλυτικό πίνακα εξόδων, μετά το πέρας της διαδικασίας ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Ο αιτών Αλεξανδρούπολη 25.5.2019  » 

                  Εισήγηση-Γνωμοδότηση 

Κύριοι Σύμβουλοι της παρούσας Ο.Ε.  
Κατόπιν της ως άνω αίτησης και λαμβάνοντας υπόψη και τα πιο κάτω: 
Ι. Επειδή κατ άρθρο 51 του Ν 3979/2011 που αντικ την παρ 5 του άρθρου 244,του Ν 
3852/2010 "ζ « " 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. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη 
εντολή η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις 
των άρθρων 72 και 176 του ν.3852/2010, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω διατάξεις 
εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.» *** Η 
περίπτωση στ'της παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω με το αρθρ.51 Ν.3979/2011,ΦΕΚ Α 
138/16.6.2011. " 
 
II. Επειδή η άσκηση της ποινικής δίωξης εναντίον του αιτούντα, εκ της οποίας προήλθε η 
παραπάνω πειθαρχική δίωξη, δεν αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας . 
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ΙΙΙ. Επειδή με τον τρόπο αυτό οριστικοποιούνται και τα έξοδα-αμοιβές που έγιναν από τον 
Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Αλεξ/πολης και πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεωργίου 
Ουζουνίδη κον Χρήστο Βασματζίδη  νομικό σύμβουλο του ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και  
τα οποία αναλυτικά παρατίθενται ως εξής: 
1. Α) Σύνταξη και Κατάθεση  προσφυγής ενώπιον ΣτΕ : Αμοιβή διπλοτύπου (Παρ.Ι 
Ν4194/2013) 331 Ευρώ (σύνολο  κρατήσεων με φόρο 176,78 ευρώ)  
Θα κοπεί Τ.Π.Υ.επί του ποσού των 331 Ε στο οποίο υπολογίζεται ΦΠΑ 24% 79,44 ευρώ. 
Συνολικό ποσό Τ.Π.Υ. 410,44 [331+79,44=410,44].  
Β) Δαπάνη (για λογαριασμό του πελάτη) για έκδοση παραβόλου  Δημοσίου 150 ευρώ, ως 
απαραίτητη προϋπόθεση του παραδεκτού του ενδίκου βοηθήματος.  
Γ) Σύνταξη και κατάθεση  Αίτησης Αναστολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε υπόθεση 
του εντολέα Γεωργίου Ουζουνίδη, επί της ως άνω προσφυγής : Αμοιβή διπλοτύπου 
(Παρ.Ι Ν4194/2013) 166 Ευρώ (σύνολο κρατήσεων με φόρο 90,08 ευρώ) .  Θα 
κοπεί Τ.Π.Υ. επί του ποσού των 166 Ε στο οποίο υπολογίζεται ΦΠΑ 24% 39,84 ευρώ. 
Συνολικό ποσό Τ.Π.Υ. 205,84 [166+39,84=205,84].  
Δ) Δαπάνη (για λογαριασμό του πελάτη) για έκδοση παραβόλου  Δημοσίου 50 ευρώ, ως 
απαραίτητη προϋπόθεση του παραδεκτού του ενδίκου βοηθήματος.  
(Οι εν λόγω δαπάνες θα αναγράφονται στα εκδιδόμενα ΤΠΥ) 
Σύνολο ποσών: 816,28 Ευρώ 
2. Α. Δαπάνη για μεγαρόσημα επί των ενδίκων βοηθημάτων συνολικού ποσού 44 Ευρώ (αξία 
μεγαροσήμων σε κάθε δικόγραφο προσφυγής και αίτησης αναστολής 22 Ευρώ).  
Β. Δαπάνη επιδόσεων στην αρμόδια Αρχή των θεωρημένων δικογράφων από το Συμβούλιο 
της Επικρατείας ήτοι αξίας 100  Ευρώ (δύο επιδόσεις) 
 Σύνολο    δαπανών 144 Ευρώ.            
 
ΙV Συμπέρασμα-Γνώμη 

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 , γνωμοδοτώ προς την Οικονομική Επιτροπή Σας και προς τον 
Πρόεδρο αυτής , να παρασχεθεί νομική υποστήριξη στον παραπάνω αιτούντα , τόσον κατά 
την άσκηση των παραπάνω ενδίκων μέσων όσον και κατά εκδίκαση των υποθέσεών του 
αυτών ως προσφεύγοντος και αιτούντος την αναστολή στο ως άνω ανώτερο δικαστήριο 
[Συμβούλιο της Επικρατείας] όσον και για την επιμέλεια στις υποθέσεις του αυτές στις 
ορισθησόμενες δικασίμους  και μέχρι τότε ή και στις μετ'αναβολήν ορισθησόμενες 
δικασίμους  ,μέχρι το πέρας της διεξαγωγής τους, οπότε και θα επανέλθουν οι υποθέσεις 
αυτές ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής με αναλυτικό πίνακα εξόδων για κάθε στάδιο 
των δικών αυτών, προκειμένου να γίνει η τελική έγκριση. 

 
   Μετά από την οριστικοποίηση των αναλυτικών και συνολικών εξόδων για τις υποθέσεις 
αυτές του Γεωργίου Ουζουνίδη , γνωμοδοτώ προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Αλεξ/πολης να εκδώσει απόφαση περί  έγκρισης της νομικής υποστήριξης του ανωτέρω και 
αποδοχής και έγκρισης του παραπάνω πίνακα εξόδων και δαπανών .  

                      Ο Νομικός Σύμβουλος Δημοσθ.Παπατζελίδης “ . 

 

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 τα σχετικά έγγραφα και 
διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, από την οποία απουσίαζε ο 
κ. Μπίκος Χ. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Να παρασχεθεί από τον Δήμο μας νομική υποστήριξη στον παραπάνω 
αιτούντα ,Γεώργιο Ουζουνίδη, τόσον κατά την άσκηση των παραπάνω 
ενδίκων μέσων όσον και κατά την εκδίκαση των υποθέσεών του αυτών ως 
προσφεύγοντος και αιτούντος την αναστολή στο ως άνω ανώτερο 
δικαστήριο [Συμβούλιο της Επικρατείας]  όσον και για την επιμέλεια στις 
υποθέσεις του αυτές στις ορισθησόμενες δικασίμους και μέχρι τότε ή και 
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στις μετ΄αναβολήν ορισθησόμενες δικασίμους ,μέχρι το πέρας της 
διεξαγωγής τους, οπότε και θα επανέλθουν οι υποθέσεις αυτές ενώπιον της 
Οικονομικής Επιτροπής με αναλυτικό πίνακα εξόδων για κάθε στάδιο των 
δικών αυτών, προκειμένου να γίνει η τελική έγκριση των εξόδων. 
 

 Να προβεί στην αποδοχή και στην τελική έγκριση του ανωτέρω αναλυτικού 
και συνολικού πίνακα εξόδων και δαπανών του πληρεξουσίου δικηγόρου 
του Γεωργίου Ουζουνίδη  και νομικού συμβούλου του Δήμου Αλεξ/πολης 
Χρήστου Βασματζίδη , για όλες τις παραπάνω ενέργειες στις υποθέσεις του  
αιρετού αυτού ,ενόψει και του γεγονότος ότι αυτός είναι και ο τελικός 
πίνακας ,αφού αυτός οριστικοποιήθηκε μετά και το πέρας της διεξαγωγής 
των υποθέσεων αυτών, σύμφωνα με τα παραπάνω. 

 
 
 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 
υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
                                                          1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   
                                                          2)ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
                                                          3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ  
                                                          4) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ – ΣΚΕΥΑ 
                                                          5) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  
  

 
         ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 
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