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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 7/2015    

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.   ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 20/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
«ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΑΝΩΜΟΤΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 89/2014 ΤΗΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ»  (05.02.2014).

Σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας 
και  ώρα  10:00 συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθμ.  πρωτ.  1820/26-1-2015  του  Προέδρου  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 πέντε (5) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος
2. Αναστάσιος Δίου        Τακτικό μέλος
3. Αντώνιος Ρυσάφης     Τακτικό μέλος 
4. Μιχάλης Σαμλίδης     Τακτικό μέλος 
5. Χρήστος Πέτκος       Αναπλ. μέλος

1. Ιωάννης Χατζόγλου    Τακτικό 
μέλος

2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό 
μέλος

3. Χρήστος Πισλίνας        Τακτικό 
μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός 
Γραμματέας  του  Δήμου  κ.  Γ.  Δαλκαλίτσης  καθώς  και  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  κ. 
Φίλιππος Γκιούρος.
          Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:
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1. Συμπλήρωση της αριθ. 20/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΝΟΜΙΚΗ 
ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΑΝΩΜΟΤΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠ. 
ΑΡΙΘ. 89/2014 ΤΗΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ  (05.02.2014).

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με τη δήλωση ή μη παράστασης 
πολιτικής αγωγής του Δήμου κατά την εκδίκαση ενώπιον του Α΄ Τριμελούς 
Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών της υπόθεσης ENERGA και HELLAS POWER.

3. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη γνωμοδότησης για την υπόθεση της λύση της 
σύμβασης με το μισθωτή Μητσαράκη Ευάγγελο του Δημητρίου.

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

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποίο πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
          Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της εκτός ημερησίας διάταξης δίνει το λόγο 
στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και δικηγόρο κ. Φίλιππο Γκιούρο, ο οποίος 
εκθέτει τα παρακάτω:
        Με την αριθ. 20/2014 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή είχε εγκρίνει 
ομόφωνα  την  παροχή  νομικής  κάλυψης  στην  Αναπληρώτρια  Δ/ντρια  της  Δ/νσης 
Προγραμματισμού  και  Τοπικής  Οικονομικής  Ανάπτυξης  του  Δήμου  Έδεσσας  κα 
Ευθυμία Ουρούμη του Αθανασίου από τη Δικηγόρο Έδεσσας κα Μαρία Χατζηχαρίση, 
που  είναι  επιλογή  της  εν  λόγω  υπαλλήλου,  κι  είχε  αποφασίσει  την  κάλυψη  της 
αντίστοιχης δαπάνης από τον ΚΑΕ 02.00.6111 προϋπολογισμού του Δήμου έτους 
2014, για την υπεράσπισή της  στην ανωμοτί προκαταρκτική εξέταση στη με αριθ. 
89/2014  κλήση του  πταισματοδικείου  Έδεσσας  την  οποία  υφίσταται  στα  πλαίσια 
άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων της.
      Επειδή η εκπροσώπηση της υπαλλήλου από την κα Μ. Χατζηχαρίση συνεχίστηκε 
πέρα από τις ανωμοτί εξηγήσεις σε προκαταρκτική εξέταση και σε επόμενα στάδια, 
σύμφωνα  με  την  αριθ.  3216/7-2-2014  αίτηση  της  υπαλλήλου  του  Δήμου,  είναι 
απαραίτητη  η  ανάθεση  για  νομική  κάλυψη  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  στην 
προαναφερόμενη δικηγόρο για όλα τα στάδια της υπόθεσης μέχρι να τελεσιδικήσει.
     Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 
σχετικά.
     Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω, καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 51 του Ν.3979/2011 και 
την  α/α  68/2015  Πρόταση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  του  Μητρώου  Δεσμεύσεων 
σύμφωνα με την οποία δεσμεύεται πίστωση ύψους 571,95€ συμπεριλαμβανομένου 
του  Φ.Π.Α,  για  την  αμοιβή  της  δικηγόρου  για  τη  νομική  εκπροσώπηση  της 
υπαλλήλου από τον Κ.Α.Ε. 02.00.6111. 

Αποφασίζει ομόφωνα

   Συμπληρώνει την αριθ. 20/2014 απόφασή της: α) ως προς την ανάθεση στη 
δικηγόρο κα Μαρία Χατζηχαρίση για τη νομική κάλυψη της υπαλλήλου του Δήμου 
Ευθυμίας Ουρούμη του Αθανασίου, σε όλα τα στάδια της υπόθεσης μέχρι αυτή να 
τελεσιδικήσει , και  β) ως προς την αμοιβή της παραπάνω ανάθεσης κατά πεντακόσια 
εβδομήντα ένα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (571,95€ ) με τον ΦΠΑ , ποσό που θα 
βαρύνει τη με ΚΑ 02.00.6111 πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.
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Εφόσον δεν υπήρξε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:15 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 7/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  4-2-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Μιχαήλ  Σαμλίδης,  Αντώνιος 
Ρυσάφης, Χρήστος Πέτκος.

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
-Δικηγόρο κα Μαρία Χατζηχαρίση

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Λογιστήριο κα Μελπομένη Καλούση
- Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο
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