ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 11
πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Ξάνθης, της 27ης Μαΐου 2016
Αριθ. απόφασης 106
o

Περίληψη
Έγκριση της ασκηθείσας από 10-052016 προσφυγής του Δήμου Ξάνθης
κατά
της
με
αριθ.πρωτ.ΦΕ.7γ.1/47469/ΞΔΜΕ
3732/27-04-2016
Απόφασης
του
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης που αφορούσε την
προσωρινή ανάκληση της βεβαίωσης
νόμιμης
λειτουργίας
στεγασμένου
σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων στην
οδό Κων/νου Μπένη 2 στην Ξάνθη.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 27 Μαΐου 2016 ημέρα
Παρασκευή
και ώρα 15:00 συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 19108/27-052016
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 συζητηθεί το ακόλουθο
θέμα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθεί σχετική απόφαση με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων επίλυσης του ζητήματος
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
πέντε (5) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.

Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
Γκιρτζίκη Αλεξία
Μποζ Ραμαδάν (αναπληρωματικό μέλος)
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
Φανουράκης Εμμανουήλ

1.Αγκορτζας Απόστολος
2.Βασιλούδης Ηλία
3.Μπαντάκ Σιαμπάν
4.Τριανταφυλλίδης Κων/νος

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1. κα Ελένη Χατζηλιάδου, Νομική Σύμβουλος του Δήμου Ξάνθης η οποία παραστάθηκε
μετά από άδεια που της χορήγησε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ξάνθης, λόγω αποχής των
δικηγόρων και όπως προκύπτει από την υπ΄αριθ. 1463/27-05-2016 αίτηση της, η οποία
έγινε δεκτή.
2. κ. Μποζ Ραμαδάν ο οποίος κλήθηκε ως κατά σειρά αναπληρωματικός σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν3852/2010 στην θέση του μέλους της επιτροπής κ. Ερκάν
Κίρατζη ο οποίος ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο για την απουσία του.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
και αφού αναφέρθηκε στο κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω των στενών χρονικών
περιθωρίων επίλυσης του ζητήματος, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 72 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) ανέφερε την ασκηθείσα από 10-5-2016 προσφυγή του Δήμου
Ξάνθης κατά της με αριθμό πρωτοκόλλου ΦΕ.7γ.1/47469/ΞΔΜΕ 3732/27-4-2016
απόφασης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ζήτησε από την
Οικονομική Επιτροπή να αποφανθεί για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος της
ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της ήδη ασκηθείσας από 10-5-2016 προσφυγής του Δήμου Ξάνθης κατά
της με αριθμό πρωτοκόλλου ΦΕ.7γ.1/47469/ΞΔΜΕ 3732/27-4-2016 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αφορούσε την προσωρινή
ανάκληση της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας στεγασμένου σταθμού επιβατικών
αυτοκινήτων με την επωνυμία «Μ.Π. του Γ.» που βρίσκεται στην οδό
Κωνσταντίνου Μπένη 2 (πρώην Ηρώων) στην Ξάνθη.
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Φανουράκη Εμμανουήλ ο οποίος είπε ότι η παράταξη
του διαφωνεί με το κατεπείγον της απόφασης γιατί δεν ενημερώθηκε για την κατάθεση
της προσφυγής από τον Δήμο και ότι το θέμα θα μπορούσε να συζητηθεί
σε
προηγούμενη οικονομική επιτροπή.
Η νομική υπηρεσία δια της κ. Χατζηλιάδου Ελένης απάντησε ότι υπάρχουν
ασφυκτικά περιθώρια όσο αναφορά την επίλυση του ζητήματος, και συγκεκριμένα,
αφενός μεν ο Δήμος Ξάνθης είχε έννομο συμφέρον και προθεσμία 15 ημερών να στραφεί
ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, κατ’
άρθρο 227 Ν. 3852/2010 και να ζητήσει την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης,
αφετέρου δε η προσβαλλόμενη απόφαση μας επιδόθηκε στις 28-4-2016 και υπήρχε
προθεσμία 15 ημερών για την άσκηση της παραπάνω προσφυγής, η οποία έληγε αμέσως
μετά τις διακοπές του Πάσχα. Ενόψει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το
περιεχόμενο της προσφυγής και τους λόγους που εκεί αναφέρονται, συνέτρεχαν οι
προϋποθέσεις για την άσκησή της, λόγω του κατεπείγοντος από τον Δήμο στις 10-52016, καθώς η προσφυγή έπρεπε να ασκηθεί εντός 15 ημερών από την λήψη της
απόφασης διότι η προσβαλλόμενη θίγει υπέρμετρα τα συμφέροντα του Δήμου Ξάνθης
καθώς αναστέλλει την λειτουργία του υπόγειου πάρκινγκ. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη
όλα τα παραπάνω ζήτησε να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της ήδη ασκηθείσας λόγω
του κατεπείγοντος προσφυγής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, καθώς η Οικονομική Επιτροπή έχει αυτήν τη δυνατότητα
για την εκ των υστέρων έγκριση της προσφυγής (ΣτΕ 2000/1992, Ολομ. 55/91,
3626/1990, 996/94 Ολομ).
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
1.Την εισήγηση του προέδρου
2. Το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6
3. Το περιεχόμενο του θέματος το οποίο πρέπει να συζητηθεί λόγω των στενών
χρονικών περιθωρίων επίλυσης του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την συζήτηση του θέματος που αφορά την έγκριση της ήδη ασκηθείσας από 10-52016 προσφυγής του Δήμου Ξάνθης κατά της με αριθμό πρωτοκόλλου
ΦΕ.7γ.1/47469/ΞΔΜΕ 3732/27-4-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης που αφορούσε την προσωρινή ανάκληση της βεβαίωσης νόμιμης
λειτουργίας στεγασμένου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων με την επωνυμία «Μ. Π. του
Γ.» που βρίσκεται στην οδό Κωνσταντίνου Μπένη 2 (πρώην Ηρώων) στην Ξάνθη.
Γίνεται μνεία ότι ο μειοψήφησε ο κ. Φανουράκης Εμμανουήλ για τους λόγους που
αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος είπε τα εξής:
«Από τη στιγμή που η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι
κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου και εισηγήθηκε το 1ο θέμα της
έκτακτης οικονομικής επιτροπής καθώς έθεσε υπόψη των μελών της την υπ΄αριθ.
19126/27-05-2016 εισήγηση –γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης η
οποίας έχει ως εξής:
«Για την έγκριση της ήδη ασκηθείσας από 10-5-2015 προσφυγής του Δήμου Ξάνθης κατά
της με αριθμό πρωτοκόλλου ΦΕ.7γ.1/47469/ΞΔΜΕ 3732/27-4-2016 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αφορούσε την προσωρινή
ανάκληση της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας στεγασμένου σταθμού επιβατικών
αυτοκινήτων με την επωνυμία «Μ. Π. του Γ.» που βρίσκεται στην οδό Δημάρχου
Κωνσταντίνου Μπένη 2 (πρώην Ηρώων) στην Ξάνθη.

&&&
Με την παραπάνω προσφυγή του Δήμου Ξάνθης ζητήθηκε η ακύρωση εξαφάνιση της με
αριθμό
πρωτοκόλλου
ΦΕ.7γ.1/47469/ΞΔΜΕ
3732/27-4-2016
απόφασης
του
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αφορούσε την προσωρινή
ανάκληση της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας στεγασμένου σταθμού επιβατικών
αυτοκινήτων με την επωνυμία «Μ. Π. του Γ.», που βρίσκεται στην οδό Κων/νου Μπένη 2
στην Ξάνθη, ιδιοκτησίας του Δήμου Ξάνθης.
Ο Δήμος Ξάνθης είχε έννομο συμφέρον και προθεσμία 15 ημερών να στραφεί ενώπιον
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, κατ’ άρθρο
227 Ν. 3852/2010 και να ζητήσει την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης.
Η προσβαλλόμενη απόφαση μας επιδόθηκε στις 28-4-2016 και υπήρχε προθεσμία 15
ημερών για την άσκηση της παραπάνω προσφυγής, η οποία έληγε αμέσως μετά τις
διακοπές του Πάσχα.
Κατ’ άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι: «Αρμοδιότητες του Δημάρχου: 1. Ο
δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την
υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και
ασκεί τα καθήκοντα του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της
αποτελεσματικότητας.
Ειδικότερα, ο δήμαρχος:
α) Εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.
β) …..γ)…δ)……….ε), στ) ζ) η), θ) , ι)…
2. Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία
των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος
μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της
οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να
υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επόμενη συνεδρίαση
της αντίστοιχης επιτροπής.
3……4…5…6…»
Ενώ κατ’ άρθρο 72 του νόμου 3852/2010 ορίζεται ότι: «Οικονομική Επιτροπή Αρμοδιότητες 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της
οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες Αρμοδιότητες:
α…β)…γ)…δ)…ε)…στ)…ζ)…η)…θ)..ι), ια)…ιβ) ιβ) αποφασίζει για την υποβολή
προσφυγών στις διοικητικές Αρχές, ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των
ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων, ιδ)…ιε)……
2. Για τις περιπτώσεις ιβ`, ιγ` και ιδ` της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση
λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας
συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης……..3….4….»
Εν προκειμένω και έχοντας την δυνατότητα που του παρέχει το άρθρο 58 παρ. 2 του ν.
3852/2010 και λόγω του κατεπείγοντος και ύπαρξης προθεσμίας, ο αρμόδιος
αντιδήμαρχος του Δήμου Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος, άσκησε την από 10-5-2016
προσφυγή κατά της παραπάνω προσβαλλόμενης απόφασης προκειμένου να προστατεύσει
τα συμφέροντα του Δήμου.
Η προσφυγή που άσκησε είχε το περιεχόμενο όπως συνημμένα αυτής σας υποβάλλεται
σήμερα στην Επιτροπή και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 5505/10-5-2016 στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.
Ενόψει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της προσφυγής και τους
λόγους που εκεί αναφέρονται, γνωμοδοτώ ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την
άσκησή της λόγω του κατεπείγοντος από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, στις 10-5-2016,
(καθώς η προσφυγή έπρεπε να ασκηθεί εντός 15 ημερών από την λήψη της απόφασης),
αλλά και λόγω του γεγονότος ότι πράγματι η προσβαλλόμενη ήταν αναιτιολόγητη και
μπορεί να ακυρωθεί, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ασκηθείσα προσφυγή.
Η προσβαλλόμενη θίγει υπέρμετρα τα συμφέροντα του Δήμου Ξάνθης καθώς αναστέλλει
την λειτουργία του υπόγειου πάρκινγκ.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση για την
έγκριση της ήδη ασκηθείσας λόγω του κατεπείγοντος προσφυγής ενώπιον του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, καθώς η Οικονομική
Επιτροπή έχει αυτήν τη δυνατότητα για την εκ των υστέρων έγκριση της προσφυγής (ΣτΕ
2000/1992, Ολομ. 55/91, 3626/1990, 996/94 Ολομ)
Συνημμένα σας προσκομίζω την ασκηθείσα προσφυγή και της προσβαλλόμενη απόφαση.
Με τιμή … Η νομική σύμβουλος του Δήμου Χατζηλιάδου Ελενα»
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Φανουράκη Εμμανουήλ ο οποίος
είπε ότι η παράταξη του αφού διαφωνεί με το κατεπείγον της απόφασης θα καταψηφίσει
την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας γιατί δεν ενημερώθηκε εγκαίρως για το θέμα και ότι
το θέμα θα μπορούσε να είχε ήδη συζητηθεί, μη δεχόμενος την εισήγηση της νομικής
υπηρεσίας.
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ.2 και 72 παρ. ιβ) και ιγ) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/2010 τεύχος Α΄)Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Την υπ΄αριθ. 1463/27-05-2016 Αίτηση της Χατζηλιάδου Ελένης για χορήγηση
άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου η οποία έγινε δεκτή
για να παραστεί και να γνωμοδοτήσει στην παρούσα επιτροπή.
3. Την υπ΄αριθ. 19126/27-05-2016 Εισήγηση –Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την άσκηση της υπ΄αριθ. 5505/10-05-2016 προσφυγής του Δήμου Ξάνθης, η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης κατά της με αριθμό πρωτοκόλλου
ΦΕ.7γ.1/47469/ΞΔΜΕ 3732/27-4-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης που αφορούσε την προσωρινή ανάκληση της βεβαίωσης νόμιμης
λειτουργίας στεγασμένου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων με την επωνυμία «Μ. Π. του
Γ.», που βρίσκεται στην οδό Κων/νου Μπένη 2 στην Ξάνθη, ιδιοκτησίας του Δήμου
Ξάνθης.
Γίνεται μνεία ότι μειοψήφησε ο κ.Φανουράκης Εμμανουήλ για τους λόγους που
αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 106/2016.
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, 27 Μαΐου 2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Στυλιανή Μόσχου

