ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.2/31-1-2018 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 21

Περίληψη
Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την
εκπροσώπηση πρώην δημοτικού συμβούλου ενώπιον του
Τριμελούς Εφετείου Θράκης στις 4-2-2019

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 31 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.2591/31-1-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κυριάκου Παπαδόπουλου
(Αντιδημάρχου 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 συζητηθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας
διάταξης και να ληφθεί σχετική απόφαση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω στενών χρονικών
περιθωρίων.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
5) Μποζ Ραμαδάν
2) Ηλιάδης Θωμάς
6) Μυλωνάς Γεώργιος
3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
7) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
4) Καρά Αχμέτ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Λύρατζης Πασχάλης
2) Μπαντάκ Σιαμπάν
(ο οποίος δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα)
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης και αφού
αναφέρθηκε στο κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω στενών χρονικών περιθωρίων, σύμφωνα με την παρ. 6
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να
αποφανθεί για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης
1) Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την εκπροσώπηση πρώην δημοτικού συμβούλου
ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θράκης στις 4-2-2019
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
το περιεχόμενο του θέματος το οποίο πρέπει να συζητηθεί λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για
την εκπροσώπηση πρώην δημοτικού συμβούλου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θράκης στις 4-2-2019»
λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του
ζητήματος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής: «Από τη στιγμή που η Οικονομική Επιτροπή με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον, θα
αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
μελών της» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθμ.πρωτ.2545/31-1-2019 εισήγηση της Νομικής
Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
«Με την υπ’αριθμ. 106/2018 κλήση του Εισαγγελέα Εφετών Θράκης ο κύριος Νικόλαος Σπυριδόπουλος του
Χαράλαμπου, που διετέλεσε Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης κατά το
επίμαχο χρονικό διάστημα, καλείται να εμφανιστεί στις 4-2-2019 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θράκης
για να αντικρούσει την κατά της με αριθμό 92/2018 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ξάνθης
ασκηθείσα με αριθμό 30/2018 έφεση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης
Επειδή εν προκειμένω συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 244 Α 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 αρχικά ασκήθηκε
εναντίον του δεν αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας ή του Δήμου.
Επειδή σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την
εκπροσώπηση των αιρετών του Δήμου, ύστερα από θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας.
Επειδή ήδη ο ανωτέρω έχει κηρυχθεί αθώος για την πράξη που κατηγορούνταν (ήτοι ανθρωποκτονία
από μη συνειδητή αμέλεια τελούμενη δια παραλείψεως) με την με αριθμό 92/2018 απόφαση και
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παραπέμπεται πάλι σε δίκη μετά από έφεση που άσκησε ο κύριος Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ξάνθης καθώς
υποβλήθηκε σχετικό τέτοιο αίτημα από την αποβληθείσα πολιτική αγωγή.
Για τους λόγους αυτούς
Εισηγούμαι
Να ληφθεί απόφαση περί εκπροσώπησης του ανωτέρω από μέλος της νομικής Υπηρεσίας του Δήμου
μας, κατ’ άρθρο 244 Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου
Θράκης στις 4.2.2019 -ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο- ενώπιον του οποίου παραπέμπεται να δικαστεί με
την με αριθμό 106/2018 κλήση του Εισαγγελέως Εφετών Θράκης για να αντικρούσει την κατά της με
αριθμό 92/2018 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ξάνθης ασκηθείσα με αριθμό 30/2018 έφεση
του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, για αδίκημα το οποίο κατηγορείται ότι τέλεσε κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων του ως Αντιδήμαρχος της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης κατά το χρονικό
διάστημα από 8-1-2013 μέχρι την 31-8-2015 (ήτοι ανθρωποκτονία από μη συνειδητή αμέλεια τελούμενη δια
παραλείψεως).
Παρακαλούμε για την κατεπείγουσα λήψη απόφασης δεδομένης της σύντομης ημερομηνίας
εκδίκασης της υπόθεσης, δεδομένου ότι ο ανωτέρω υπέβαλε αίτηση προς το Δήμο Ξάνθης στις 29-1-2019».
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξουσιοδοτεί, σύμφωνα με το άρθρο 244 παρ.5 περ.στ του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
τους δικηγόρους του Δήμου Ξάνθης Χατζηλιάδου Ελένη, Λάμπρου Ιωάννη και Ξανθόπουλο Θωμά, όπως
από κοινού ή ο καθένας χωριστά, για την εκπροσώπηση του πρώην δημοτικού συμβούλου Νικόλαου
Σπυριδόπουλου, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θράκης στις 4-2-2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,
για αδίκημα το οποίο κατηγορείται ότι τέλεσε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως Αντιδήμαρχος
της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, κατά το χρονικό διάστημα από 8-1-2013 μέχρι την 31-82015.
………………………………………………………………………………………………………………….
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 1-2-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

