ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 14o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
18ης Αυγούστου 2016
Αριθ. απόφασης

159
Περίληψη
Εκπροσώπηση του πρωην Δημάρχου
από δικηγόρο του Δήμου Ξάνθης
κατ΄άρθρο 244 παρ.5 περ.στ του
Ν.3852/2010 ενώπιον

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 18 Αυγούστου 2016 ημέρα
Πέμπτη
και ώρα 14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 30275/11-08-2016 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της, κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος Ξάνθης), η οποία
επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας
διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
επτά (7) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
Αγκόρτζας Απόστολος
Κίρατζη Ερκάν
Μπαντάκ Σιαμπάν
Μποζ Ραμαδάν (αναπληρωματικό μέλος)
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης

1.Βασιλούδη Ηλίας
2.Γκιρτζίκη Αλεξία
3.Φανουράκης Εμμανουήλ

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1.Αργύριος Ζολώτας , Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
2.Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
3.Χαράλαμπος Θεοδοσάκης, Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών και Λογιστηρίου.
4.Ελένη Χατζηλιάδου, Νομική Σύμβουλος του Δήμου.
5.Ιωάννης Λάμπρου , Νομικός Σύμβουλος του Δήμου.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ΄ αριθ.
29255/02-08-2016 θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας
η οποία έχει ως εξής:
«Θέμα: Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του πρώην Δημάρχου Ξάνθης, Μ. Σ., από
δικηγόρο του Δήμου Ξάνθης -κατ’ άρθρο 244 παρ. 5 περ. στ του Ν. 3852/2010ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Ξάνθης στις 10-2-2017 ή σε όποια μετ’αναβολή
δικάσιμο.
******
Με την από 15994/9-5-2016 αίτησή του, ο κύριος Μ. Σ., πρώην Δήμαρχος Ξάνθης,
προς τον Δήμαρχο Ξάνθης, αιτείται την νομική στήριξη στην υπόθεσή του από δικηγόρο
του Δήμου Ξάνθης. Συνημμένα προσκόμισε το υπ’ αριθμ. Β.Μ. Α2012εγχ/241 & Β.Ω.
Α2016/91
κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, με το οποίο
καλούνταν να εμφανιστεί στις 27-5-2016, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου
Ξάνθης, στο οποίο παραπέμφθηκε, για να δικαστεί μετά από μήνυση που υποβλήθηκε σε
βάρος του από τον κύριο Ε. Β., ως νόμιμο εκπρόσωπο της εγκαλούσας εταιρίας με την

επωνυμία «Θράκη Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα Παραγωγές ΜΕΠΕ», διότι, με την ανωτέρω
ιδιότητά του, προέβην στην τέλεση του αδικήματος της απάτης (386 παρ. 1 ΠΚ),
συγκεκριμένα κατά το παραπάνω κλητήριο θέσπισμα, έπεισε τον νόμιμο εκπρόσωπο της
εγκαλούσας «Θράκη Ραδιοτηλεοπτικά μέσα παραγωγές ΜΕΠΕ», Ε. Β., να αναλάβει
διοργάνωση εκδήλωσης, παριστάνοντάς του εν γνώσει του ψευδώς ότι ο Δήμος
μπορούσε να καταβάλλει την αμοιβή του, με τα χρήματα που θα εισέπραττε από το
Ιδρυμα «Plant your roots in Greece» ως δωρεά προς τον Δήμο Ξάνθης. Το γεγονός όμως
αυτό ήταν ψευδές, ενώ η αλήθεια ήταν ότι ο Δήμος Ξάνθης δεν είχε μέχρι τότε εισάγει
έγκαιρα και νομότυπα το θέμα της αποδοχής της χορηγίας ώστε να εγκριθεί από την
Οικονομική Επιτροπή και δεν είχε τηρήσει την απαραίτητη νομική και ουσιαστική
προδικασία ώστε στην συνέχεια να μπορεί να εκταμιευθεί και να καταβληθεί η αμοιβή
στην εγκαλούσα εταιρία . Με τον τρόπο αυτόν προσπόρισε παράνομο περιουσιακό όφελος
στον Δήμο Ξάνθης, ποσού 6.785,85 ευρώ, βλάπτοντας αντίστοιχα (ισόποσα) την
περιουσία της εγκαλούσας, η οποία επιβαρύνθηκε οικονομικά τη διοργάνωση της
προαναφερόμενης εκδήλωσης, την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της Ε. Β. δεν θα
αναλάμβανε εάν γνώριζε τα αληθή γεγονότα που προαναφέρθηκαν.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 244 παρ. 5 περίπτωση στ’ του ν. 3852/2010
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ.51 του Ν.3979/2011 και το τέλος του τρίτου εδαφίου
συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 παρ.7 του Ν.4071/2012 «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 και
θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας. 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.»
Επειδή εν προκειμένω συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου
244 παρ. 5 περ. στ) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με
την εκπροσώπηση των αιρετών των Δήμων ενώπιον ποινικών Δικαστηρίων, για πράξεις
που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, από δικηγόρους του
Δήμου.
Επειδή όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας η ποινική δίωξη που
ασκήθηκε εναντίον του δεν αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας ή
του Δήμου και αφορά πράξη που του αποδόθηκε μετά από την υποβολή μηνύσεως του
κυρίου Β. Ε., για την χρονική περίοδο που ήταν Δήμαρχος Ξάνθης.
Επειδή ήδη η εγκαλούσα εταιρία έχει εξοφληθεί από τον Δήμο Ξάνθης, κατά τις
διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, σύμφωνα με την με αριθμό 41/2014 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, η οποία έχει καταστεί αμετάκλητη, ενώ με την
ίδια απόφαση απορρίφθηκε το αίτημά της για επιδίκαση επιπλέον αποζημίωσης λόγω
ηθικής βλάβης από την εξαπάτησή της διότι δεν αποδείχτηκε από κανένα
αποδεικτικό στοιχείο εξαπάτηση της εγκαλούσας από τον κατηγορούμενο, και
άρα η τέλεση του αδικήματος της απάτης.
Επειδή κατά την άποψή μου δεν στοιχειοθετείται πλέον το αδίκημα της απάτης,
αφού αυτό κρίθηκε αμετάκλητα και από το Πολιτικό Δικαστήριο, η δε αμοιβή της

εγκαλούσας εταιρίας έχει καταβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου
πλουτισμού
Επειδή σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για
την εκπροσώπηση των αιρετών του Δήμου, ύστερα από θετική εισήγηση της Νομικής
Υπηρεσίας.
Για τους λόγους αυτούς
Εισηγούμαι
Να ληφθεί απόφαση περί εκπροσώπησης του ανωτέρω, κυρίου Μ. Σ., ως πρώην
Δημάρχου Ξάνθης, από μέλος της νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, κατ’ άρθρο 244
παρ. 5 περ. στ του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώπιον του
Μονομελούς Πλημ/κείου Ξάνθης στις 10-2-2017 ή σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο, μετά
από την αναβολή που δόθηκε στην δικάσιμο της 27-5-2016 λόγω της αποχής των
δικηγόρων, ενώπιον του οποίου παραπέμπεται να δικαστεί για το αδίκημα που του
αποδίδεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του ως πρώην Δήμαρχο Ξάνθης και
συγκεκριμένα για το αδίκημα της απάτης.»
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
1.Το άρθρο 72 περ. ιγ) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) Πρόγραμμα
Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 244 παρ.5 περ.στ΄του Ν.3852/2010.
3.Το αριθ.ΒΩ Α2016/91 κλητήριο θέσπισμά.
4.Την από 09-05-2016 αίτηση του πρώην Δημάρχου Ξάνθης.
5.Η με αριθμό 29255/02-08-2016 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξουσιοδοτεί τους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου Ξάνθης Χατζηλιάδου Ελένη και
Λάμπρου Ιωάννη , όπως από κοινού ή ο καθένας χωριστά να παραστούν και να
εκπροσωπήσουν τον Μ. Σ. (πρώην Δήμαρχο Ξάνθης) κατ’ άρθρο 244 παρ. 5 περ. στ του
Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου
Ξάνθης στις 10-02-2017 -ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, μετά από την αναβολή που
δόθηκε στην δικάσιμο της 27-05-2016 λόγω της αποχής των δικηγόρων, ενώπιον του
οποίου παραπέμπεται να δικαστεί για το αδίκημα που του αποδίδεται κατά την ενάσκηση
των καθηκόντων του, συγκεκριμένα για το αδίκημα της απάτης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 159/2016.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 23 Αυγούστου 2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπή
Στυλιανή Μόσχου

