ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.15/31-7-2017 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 136

Περίληψη
Εξουσιοδότηση του Θωμά Ξανθόπουλου, Νομικού Συμβούλου
Ξάνθης, για την εκπροσώπηση και υπεράσπιση του Στυλιανού
Γουναρίδη Δημοτικού Συμβούλου Ξάνθης ενώπιον της
Πταισματοδίκης Ξάνθης

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 31 Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.32241/27-07-2017 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 συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας
διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
5) Μποζ Ραμαδάν
2) Ηλιάδης Θωμάς
6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
4) Καρά Αχμέτ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Λύρατζης Πασχάλης
3) Μυλωνάς Γεώργιος
2) Μπαντάκ Σιαμπάν
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: «Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην
ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος. Η επιτροπή
μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο
θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει
απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης».
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
εισηγήθηκε τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα (έτσι όπως καταρτίστηκαν) και είναι τα εξής:
1) Εξουσιοδότηση του Θωμά Ξανθόπουλου, Νομικού Συμβούλου Ξάνθης για την εκπροσώπηση και
υπεράσπιση του Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ, Δημοτικού Συμβούλου Ξάνθης, ενώπιον της
Πταισματοδίκης Ξάνθης
2) Εξουσιοδότηση του κ. Θωμά Ξανθόπουλου, Νομικού Συμβούλου Ξάνθης για την εκπροσώπηση και
υπεράσπιση του Στυλιανού Γουναρίδη, Δημοτικού Συμβούλου Ξάνθης, ενώπιον της Πταισματοδίκης
Ξάνθης
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθούν πρώτα αυτό τα θέματα προς συζήτηση, παρά το
ότι δε συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους, που προκύπτει
από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης των ζητημάτων.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
το περιεχόμενο του θέματος το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Εξουσιοδότηση του Θωμά Ξανθόπουλου, Νομικού
Συμβούλου Ξάνθης, για την εκπροσώπηση και υπεράσπιση του Στυλιανού Γουναρίδη Δημοτικού
Συμβούλου Ξάνθης ενώπιον της Πταισματοδίκης Ξάνθης» παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην
ημερήσια διάταξη, 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 το οποίο δεν ήταν
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της», έθεσε υπόψη της Επιτροπής την
αριθμ.πρωτ.32712/31-7-2017 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«Με το υπ’ αριθμ. ΑΒΜ Β2014/564α κλητήριο θέσπισμα του κλήθηκε ο Στυλιανός Γουναρίδης να
καταθέσει γραπτές εξηγήσεις, απολογητικό υπόμνημα ενώπιον της κυρίας Πταισματοδίκη Ξάνθης σε
προκαταρκτική εξέταση για όσα περιγράφονται στο ως άνω κλητήριο θέσπισμα.
Επειδή ο ως άνω σύμβουλος απουσιάζει στο εξωτερικό, θα πρέπει να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο
του Δήμου, ο οποίος θα παραστεί και θα ενεργήσει επ’ ονόματι του συμβούλου.
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 ανωτέρω 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.
Επειδή σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την
εκπροσώπηση των αιρετών του Δήμου στα ποινικά Δικαστήρια, ύστερα από θετική εισήγηση της Νομικής
Υπηρεσίας.
Για τους λόγους αυτούς
Εισηγούμαι
Να ληφθεί απόφαση περί εκπροσώπησης του ανωτέρω και υπεράσπιση αυτού, από δικηγόρο της
νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, κατ’ άρθρο 244 παρ. 5 περ. στ του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, ενώπιον της Πταισματοδίκη Ξάνθης και να παραστώ και να εκπροσωπήσω τον Γουναρίδη
Στυλιανό υποστηρίζοντάς τον ενώπιον της Δικαστικής Αρχής που διεξάγει την προκαταρκτική εξέταση και
γενικά να ενεργεί και πράττει μέσα στα πλαίσια των ανωτέρω εντολών όλες τις διαδικαστικές πράξεις και
οτιδήποτε άλλο νόμιμο και αναγκαίο απαιτείται, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα
εξουσιοδότηση».
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 τον Θωμά Ξανθόπουλο δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, για την
εκπροσώπηση του Δημοτικού Συμβούλου Ξάνθης Στυλιανού Γουναρίδη και την υπεράσπιση αυτού, κατ’
άρθρο 244 παρ. 5 περ. στ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώπιον της Πταισματοδίκη
Ξάνθης, να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Στυλιανό Γουναρίδη, υποστηρίζοντάς τον ενώπιον της
Δικαστικής Αρχής που διεξάγει την προκαταρκτική εξέταση και γενικά να ενεργεί και να πράττει μέσα στα
πλαίσια των ανωτέρω εντολών όλες τις διαδικαστικές πράξεις και οτιδήποτε άλλο νόμιμο και αναγκαίο
απαιτείται, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα εξουσιοδότηση
…………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 1-8-2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

