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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.6/29-5-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. απόφασης 141

Περίληψη
Ορισμός μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου
Ξάνθης

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 29 Μαΐου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.23740/23-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 26
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
15) Μούρκας Χρήστος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
16) Μπένης Δημήτριος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
17) Ξυνίδης Αθανάσιος
4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
18) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
5) Βασιλούδης Ηλίας
19) Παπαδόπουλος Κυριάκος
6) Βορίδης Δημήτριος
20) Παπασταματίου Γεώργιος
7) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
21) Πούλιος Χρίστος
8) Ηλιάδης Θωμάς
22) Πατσίδου Δέσποινα
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
23) Τσεγγελίδης Ιωάννης
10) Καλογερής Κρίτων
24) Φανουράκης Εμμανουήλ
11) Κολλάρος Γεώργιος
25) Φωτιάδης Νικόλαος
12) Κυριακίδης Αλέξανδρος
26) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
13) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία
14) Μαζαράκης Σπύρος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης
5) Τσέπελης Εμμανουήλ
2) Μπεκτές Σαμπρή
6) Φιλίππου Φίλιππος
3) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
7) Τοπ Ισμέτ
4) Ταρενίδης Παναγιώτης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Τοπικής
Κοινότητας Γέρακα Γεσήρ Αϊτάν, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος και Καρυοφύτου Σερεφιάς Διαμαντής
Γίνεται μνεία ότι οι δ.σ. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ και Καραγιαννίδου Σοφία αποχώρησαν οριστικά από την
συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.17046/15-4-2013
εισήγηση του γραφείου Διοίκησης η οποία είχε συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού
Συμβουλίου στις 25-4-2013 και είχε αποφασιστεί η απόσυρση του θέματος προκειμένου να γνωμοδοτήσει η
νομική υπηρεσία για την σύνθεση της επιτροπής.
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθμ.πρωτ.17046/15-4-2013 εισήγηση του γραφείου
Διοίκησης η οποία έχει ως εξής:
ΣΧΕΤ. α) Το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010, β) Το Π.Δ. 899/76 (ΦΕΚ 329/1976 τεύχος Α), και το Π.Δ. 664/77
(ΦΕΚ 222/77 τεύχος Α), γ) Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, δ)
Η υπ’αριθ. 175/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης περί σύστασης, Επιτροπής Τουριστικής
Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης, ε) Η υπ’αριθ. 205/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης περί
έγκρισης κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης, στ) Το γεγονός ότι
το αρμόδιο όργανο των ξενοδόχων , αν και κλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 4502/29-01-2013 έγγραφό μας να
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ορίσουν τον εκπρόσωπο τους στην επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης , δεν προέβησαν στον ορισμό
εκπροσώπου τους, ζ) Το γεγονός ότι δεν υφίσταται επίσημο θεσμοθετημένο όργανο των ταξιδιωτικών
πρακτόρων το οποίο να είναι αρμόδιο για τον ορισμό εκπροσώπων της επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά , προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης
Δήμου Ξάνθης , παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον ορισμό ως μελών της επιτροπής
έξι (6) δημοτικών συμβούλων , εκ των οποίων οι δύο (2) να ορισθούν από τις παρατάξεις της μειοψηφίας ,
καθώς και τους αναπληρωτές τους . Ένας από τους δημοτικούς συμβούλους που θα ορισθούν ως μέλη της
επιτροπής , να ορισθεί πρόεδρός της .
Επίσης, να ορισθούν ως μέλη της επιτροπής ένας εκπρόσωπος των ξενοδόχων του Δήμου Ξάνθης και ένας
εκπρόσωπος των τουριστικών πρακτόρων , με τους αναπληρωτές τους , αφού σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 6
του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης , σε περίπτωση που οι
φορείς που μετέχουν στην επιτροπή δεν ορίσουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος τους εκπροσώπους
τους στην επιτροπή , αυτοί ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο .
Να ορισθεί ως μέλος της επιτροπής ένας (1) δημότης , ο οποίος έχει εμπειρία σε θέματα τουρισμού, καθώς
και ο αναπληρωτής του .
Η θητεία της επιτροπής ακολουθεί τη θητεία της Οικονομικής Επιτροπής και λήγει με την εγκατάσταση της
νέας Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης .
Τέλος να ορισθεί ένας δημοτικός υπάλληλος ως πρακτικογράφος της επιτροπής, ο οποίος θα παρέχει και
γραμματειακή υποστήριξη.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος την ΔΥ/29-5-2013 γνωμοδότηση της νομικής
υπηρεσίας και η οποία έχει ως εξής :
«Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 19-4-2013 τέθηκε προς τη Νομική
Υπηρεσία το ερώτημα εάν και κατά πόσο ο Δημοτικός Σύμβουλους κύριος Απόστολος Αγκόρτζας (ο οποίος
έχει ήδη ανεξαρτητοποιηθεί από την παράταξη της πλειοψηφίας με την οποία είχε εκλεγεί) είναι δυνατόν να
οριστεί ως μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης του άρθρου 70 του Ν.3852/2010,
είτε με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου από τις παρατάξεις της μειοψηφίας, είτε ως εκπρόσωπος των
ξενοδόχων (όπως προτείνεται από τον Σύνδεσμο Ξενοδόχων Θράκης), χωρίς να υπάρχει νομικό κώλυμα στη
συμμετοχή του.
Στο ανωτέρω ερώτημα γνωμοδοτώ ως εξής:
Κατά το άρθρο 66 του Ν.3852/2010 (Διοικητική Μεταρρύθμιση Νόμος Καλλικράτης) ορίζεται ότι:
«1.Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση.
2. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ανήκουν σε δημοτικές παρατάξεις, ανάλογα με το συνδυασμό με τον
οποίο έχουν εκλεγεί.
3. Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος δήμαρχος και, στην
περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδυναμίας του, ο σύμβουλος που εκλέγεται από την πλειοψηφία των
δημοτικών συμβούλων που ανήκουν στην παράταξη.
4. Μέλος του δημοτικού συμβουλίου μπορεί με γραπτή δήλωσή του προς το προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί
από τη δημοτική παράταξη, με την οποία έχει εκλεγεί.
5. Εάν η δημοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία (3) μέλη, με αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία
των δύο τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να διαγραφεί σύμβουλος, ο οποίος είναι μέλος της.
6. Το μέλος του δημοτικού συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του δεν
μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου ή της
οι οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής, όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης από την
οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, καθώς και να ορισθεί ή να παραμείνει αντιδήμαρχος κατά τη
διάρκεια της θητείας του. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξή του στην παράταξη από την οποία
ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3) των μελών, προκειμένου
για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη και από όλα τα μέλη, προκειμένου για παρατάξεις με
λιγότερα από τρία (3) μέλη. 7. …………»
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης ορίζεται ότι: Δημοτικές
Παρατάξεις 1.Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου διακρίνονται σε δημοτικές παρατάξεις, ανάλογα με το
συνδυασμό που έχουν εκλεγεί, εφόσον αυτός ο συνδυασμός έχει εκλέξει τουλάχιστον ένα σύμβουλο.
Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος δήμαρχος και, στην περίπτωση
θανάτου, παραίτησης ή αδυναμίας του, ο σύμβουλος που εκλέγεται από την πλειοψηφία των δημοτικών
συμβούλων που ανήκουν στην παράταξη.
2. Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί με γραπτή δήλωσή του προς το Προεδρείο να
ανεξαρτητοποιηθεί από τη δημοτική παράταξη, με την οποία έχει εκλεγεί, και να παραμείνει ως ανεξάρτητος.
Εάν η δημοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία μέλη, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία
των δύο τρίτων (2/3) να διαγράψει σύμβουλο που είναι μέλος της.
Το μέλος του δημοτικού συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του δεν
μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου ή της
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οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής, όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης από την
οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, καθώς και να ορισθεί ή να παραμείνει αντιδήμαρχος κατά τη
διάρκεια της θητείας του. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξή του στην παράταξη από την οποία
ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3) των μελών της
παράταξης, προκειμένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη και από όλα τα μέλη,
προκειμένου για παρατάξεις με λιγότερα από τρία (3) μέλη σύμφωνα με τη παραγρ.6 του άρθρου 66 του
Ν.3852/2010. 3…….4. Στις επιτροπές που συστήνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, για τη μελέτη και
εισήγηση εξειδικευμένων θεμάτων, συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των δημοτικών παρατάξεων, που
προτείνονται από αυτές.5……, 6…..7……»
Σύμφωνα με την με αριθμό 205/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο κανονισμός
λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1 ορίζεται
ότι: «Στην Επιτροπή μετέχουν δημοτικοί σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις παρατάξεις του δημοτικού
συμβουλίου,….».
Ενώ σύμφωνα με την αριθμό 175/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης αποφασίστηκε
ομόφωνα η σύσταση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης ως εξής:
α/Ορισε ότι τα μέλη που θα αποτελούν την επιτροπή θα είναι συνολικά εννέα (9)
β/Ότι θα συμμετέχουν έξι (6) μέλη Δημοτικοί Σύμβουλοι εκ των οποίων οι δύο (2) ορίζονται από τις
παρατάξεις της μειοψηφίας. Στην Επιτροπή προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση
συγκρότησης.
γ/Ότι θα συμμετέχουν ως μέλη, δύο (2) εκπρόσωποι φορέων, ένας εκ των Ξενοδόχων και ένας από τους
τουριστικούς πράκτορες.
δ/Ως μέλος θα οριστεί ένα δημότης ο οποίος θα έχει εμπειρία σε θέματα τουρισμού σύμφωνα με το άρθρο 70
του Ν. 3852/2010.
ε/Η θητεία της επιτροπής θα ακολουθεί τη θητεία της οικονομικής επιτροπής του Δήμου και λήγει με την
εγκατάσταση της νέας επιτροπής τουρισμού.
Στο άρθρο 101 του ΚΔΚ ορίζεται ότι : «Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου 1.Με τον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται η Σύσταση επιτροπών, στις οποίες
συμμετέχουν όλες οι δημοτικές παρατάξεις. Τα μέλη των επιτροπών αυτών, οι οποίες μελετούν και
εισηγούνται θέματα που συζητεί το συμβούλιο, προτείνονται από τις αντίστοιχες παρατάξεις …» και στο
άρθρο 70 του Ν.3852/2010 ότι: «Επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου: 1.Το δημοτικό συμβούλιο με τον
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση
θεμάτων της αρμοδιότητας του. Ειδικότερα στους τουριστικούς δήμους συγκροτείται επιτροπή για την
επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του
δήμου.
2. Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές
μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου,
υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της
επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής».
Περαιτέρω στο άρθρο 98 του κώδικα δήμων και κοινοτήτων ορίζεται ότι: «Υποχρεώσεις των δημοτικών
συμβούλων 1.Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού
συμβουλίου και των επιτροπών, στις οποίες τους έχει εκλέξει το συμβούλιο, καθώς και να εκτελούν τα λοιπά
καθήκοντά τους που προβλέπει ο νόμος.
Εχουν επίσης υποχρέωση, μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να εκτελούν με επιμέλεια κάθε εργασία
που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο.
2.Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει με απόλυτη ελευθερία, αποβλέποντας πάντοτε
στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών. 3…..4…»
Στο άρθρο 99 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) ορίζεται ότι: « Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση: 1.Δημοτικός
σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού
συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα
εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.
2.Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος
στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα
με τα άρθρα 142 και 143».
Στο άρθρο 10 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που ορίζεται ότι: «παρ. 2:
Ο Δημοτικός Σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει με απόλυτη ελευθερία, αποβλέποντας πάντοτε
στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών και κατοίκων του δήμου. Μερινά κατά την
άσκηση των καθηκόντων του για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της
αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης» και «παρ. 6: «Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη
συζήτηση θέματος ή στην κατάρτιση λήψης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου ή να συμμετέχει σε
γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο,
εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό
συμφέρον. Ο Δημοτικός Σύμβουλος στην περίπτωση αυτή έχει υποχρέωση να ενημερώσει το σώμα για το
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κώλυμα αυτό και να απέχει τόσο κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος όσο και κατά τη λήψη της
απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση η απόφαση είναι άκυρη. Ο Σύμβουλος που έλαβε μέρος στη
συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας , σύμφωνα με
τα άρθρα 142 και 143 ΚΔΚ.».
Με τις ανωτέρω διατάξεις ο νομοθέτης απέβλεψε στη διασφάλιση αμερόληπτης και αντικειμενικής κρίσης
των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ, δια της καθίδρυσης κωλύματος συμμετοχής συμβούλου σε συνεδρίαση
όταν, κατά τις διακρίσεις της ίδιας ρύθμισης ο ίδιος ή συγγενείς του έχουν υλικό ή ηθικό συμφέρον (πρβλ.
ΣτΕ 171, 1213/67 ΝοΒ 15 σελ. 1200 , ΓνΝΣΚ 44/2003).
Από τις ίδιες διατάξεις προκύπτει ότι με ποινή ακυρότητας της λαμβανόμενης απόφασης του
δημοτικού συμβουλίου ή της εκάστοτε επιτροπής, αποκλείεται η συμμετοχή δημοτικού συμβούλου στη
συζήτηση θέματος ή κατάρτισης αποφάσεως του συμβουλίου, αν ο ίδιος ή συγγενής του αυτού, μέχρι β
βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ήτοι ο σύζυγος, πατέρας , η μητέρα, ο αδελφός, τα τέκνα και οι γαμπροί σε
αδελφές ή θυγατέρες, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον (ΣτΕ 34, 1863, 2031/1977 και 2587/1975, 625/1979, 94
και 745/1982) ακόμη και αν αποδειχθεί ότι δεν μερολήπτησε (Στε 2817/1975).
Το υλικό συμφέρον του δημοτικού συμβούλου πρέπει να είναι οικονομικό, άμεσο και προσωπικό ή
και χρηματικό και όχι συλλογικό, δηλαδή να μην αφορά ορισμένη τάξη ή κατηγορία ατόμων (ΣτΕ 218, 239,
930/1937, ΕΤΑ 73 και 669/1938). Ως υλικό συμφέρον του δημοτικού συμβούλου ή συγγενούς αυτού νοείται
αυτό που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από την πράξη του δημοτικού συμβουλίου (ΣτΕ 1863/1977).
Η ακυρότητα των λαμβανομένων αποφάσεων απαγγέλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας είτε αυτεπαγγέλτως, είτε ως λάβει γνώση, κατόπιν αίτησης κάθε δημότη.
Ο δημοτικός σύμβουλος ακόμη και αν προσκληθεί νόμιμα, εφόσον συντρέχει, κατά την
προπαρατεθείσα διάταξη, κώλυμα, οφείλει να δηλώσει τούτο, δοθέντος ότι η ακυρότητα της συνεδρίασης
συντρέχει ακόμη και αν καταρτίσθηκε πλειοψηφία με την ψήφο των λοιπών συμβούλων (ΣτΕ 217, 223,
516/1933).
Περαιτέρω ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση μπορεί να τεθεί σε αργία.
Η γραμματική ερμηνεία του άρθρου 99 παρ. 1 δεν φαίνεται να αποκλείει ακόμη και την υποβολή
πρότασης ή διατύπωση γνώμης, εφόσον δεν περιορίζεται στη λήψη απόφασης («κατάρτιση απόφασης») η
οποία έχει εκτελεστό χαρακτήρα αλλά περιλαμβάνει διαζευκτικώς και τη συζήτηση οιουδήποτε θέματος.
Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ότι:
Α/Ο κύριος Απόστολος Αγκόρτζας δεν μπορεί να οριστεί μέλος της εν λόγω Επιτροπής από τις
παρατάξεις της μειοψηφίας, αφού δεν μπορεί να ενταχθεί σε αυτές και
Β/ότι θα μπορούσε να οριστεί μέλος της επιτροπής από τον φορέα των ξενοδόχων, πλην όμως θα
έπρεπε αναγκαστικά να κρίνεται σε κάθε συνεδρίαση - λόγω και της υφιστάμενης ιδιότητάς του ως δημοτικού
συμβούλου στο Δήμο Ξάνθης, την οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αποβάλλει (ούτε και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν), καθώς και ως επαγγελματία ξενοδόχου που δραστηριοποιείται στο
Νομό Ξάνθης - εάν υφίσταται σε κάθε θέμα υλικό ή ηθικό συμφέρον του, προκειμένου να απέχει από τη
συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος και τη λήψη απόφασης, να κρίνεται δηλαδή η συνδρομή των
συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών, από τα οποία θα προκύπτει η ύπαρξη άμεσου ή έμμεσου υλικού
ή ηθικού συμφέροντός του αναφορικά με τις συνέπειες που προβλέπονται στην ανωτέρω διάταξη του άρθρου
99.
Ενώ περαιτέρω η εκάστοτε απόφαση που θα λαμβάνεται ανήκει στην κυρίαρχη εκτίμηση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας για την εγκυρότητα ή όχι αυτής. Στο τεθέν ερώτημά σας γνωμοδοτώ ως
ανωτέρω».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Ανταμπούφη Νικόλαο ο οποίος
είπε: «Δεν έχω νομικές γνώσεις αλλά θέλω να ρωτήσω με βάση αυτή την γνωμάτευση που πήραμε στα χέρια
μας στην έναρξη της συνεδρίασης που λέει ότι ο κ. Απόστολος Αγκόρτσας δεν μπορεί να οριστεί από τις
παρατάξεις της μειοψηφίας αφού δεν μπορεί να ενταχθεί σε αυτές εντάξει, ας πούμε ότι το δέχομαι. Και που
μπορεί να ενταχθεί;».
Στην ερώτηση του κ. Ανταμπούφη απάντησε ο Πρόεδρος: «Απαντάει η νομική υπηρεσία ότι οι
ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν ανήκουν στις παρατάξεις της μειοψηφίας ούτε μπορούν να ενταχθούν
σε αυτές».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Πούλιο Χρήστο ο οποίος είπε:
«Κάναμε μείζον θέμα για το ποιος θα πάει, εγώ έκανα μια πρόταση στην προηγούμενη, όπως θα θυμάστε
πρόεδρε, την έκανα για να ξεμπλοκάρω την διαδικασία, διότι πίστευα ότι έπρεπε να τελειώσει αυτή η
διαδικασία με την επιτροπή την τουριστική, επιτροπή τουριστικής προβολής του τόπου για όνομα του θεού
πια το κάναμε μείζον θέμα και προσωπικό. Για όνομα του θεού δηλαδή βγάζουμε εμπάθεια ας πάμε … (στη
διαδικασία).»
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Μούρκα Χρήστο ο οποίος είπε:
«Θέλω να ρωτήσω την νομική υπηρεσία του Δήμου καταρχάς θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει ασυμβίβαστο
πολιτικής ιδιότητας του συμβούλου με την επαγγελματική ιδιότητα που έχει ο καθένας. Δεύτερον αν δεν
υπάρχει ασυμβίβαστο κάνοντας χρήση πλέον της επαγγελματικής ιδιότητας γιατί δεν μπορεί να συμμετέχει σε
ένα συντεχνιακό ή συνδικαλιστικό όργανο και τρίτη ερώτηση αν η πρόταση του συνδικαλιστικού οργάνου για
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συμμετοχή για έκφραση του φορέα γνώμης όχι προσωπική η πολιτική πλέον αλλά έκφραση του φορέα
γνώμης γιατί δεν μπορεί να συμμετέχει το συγκεκριμένο πρόσωπο στο συγκεκριμένο όργανο.»
Ο κύριος Λάμπρου, δικηγόρος του Δήμου απάντησε ότι : «Υπάρχει ασυμβίβαστο.»
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Πούλιο Χρήστο ο οποίος είπε:
«Λοιπόν νομίζω ότι μεγιστοποιήσαμε ένα θέμα το οποίο δεν έπρεπε να μεγιστοποιηθεί σ αυτό το βαθμό, και
δεν υπήρχε λόγος».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς και
α) το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010, β) Το Π.Δ. 899/76 (ΦΕΚ 329/1976 τεύχος Α), και το Π.Δ. 664/77 (ΦΕΚ
222/77 τεύχος Α), γ) τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, δ) την
υπ’αριθ.175/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης περί σύστασης, Επιτροπής Τουριστικής
Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης, ε) την υπ’αριθ.205/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης περί
έγκρισης κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης, ζ) το γεγονός ότι το
αρμόδιο όργανο των ξενοδόχων, αν και κλήθηκε με το με αρ. πρωτ.4502/29-01-2013 έγγραφο της υπηρεσίας
να ορίσουν τον εκπρόσωπο τους στην επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης, δεν προέβησαν στον ορισμό
εκπροσώπου τους, στ) το γεγονός ότι δεν υφίσταται επίσημο θεσμοθετημένο όργανο των ταξιδιωτικών
πρακτόρων το οποίο να είναι αρμόδιο για τον ορισμό εκπροσώπων της επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, ι)
την ΔΥ/29-5-2013 γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ορίζει την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης ως εξής:
1) Ορίζει μέλη τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας: Δρεμσίζη Ιωάννη, Φανουράκη Εμμανουήλ,
Παπαδόπουλο Κυριάκο και Μπεκτές Σαμπρή,
Αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι δημοτικοί σύμβουλοι Φωτιάδης Νικόλαος,
Καραγιαννίδου Σοφία, Σπυριδόπουλος Νικόλαος, Τσέπελης Εμμανουήλ.
2) Ορίζει μέλη τους δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας: Παναγιωτίδη Γρηγόρη και Βασιλούδη Ηλία
με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους δημοτικούς συμβούλους Μαζαράκη Σπύρο και Βορίδη
Δημήτριο.
3) Ορίζει μέλος ως εκπρόσωπο των ξενοδόχων τον κ. Χριστοδούλου Σάββα με αναπληρωματικό μέλος την
κ. Αναστασιάδου Νατάσα.
4) Ορίζει μέλος ως εκπρόσωπο των τουριστικών πρακτόρων τον κ. Μιχαηλίδη Ηλία με αναπληρωματικό
μέλος τον κ. Βαχαρέλη Ευρυσθένη.
5) Ορίζει μέλος ως δημότη με εμπειρία σε θέματα τουρισμού την κ. Στάντζιου Ευτέρπη με αναπληρωματικό
μέλος τον κ. Ελευθεριάδη Ιορδάνη.
6) Ορίζει Πρόεδρο της Επιτροπής τον δημοτικό σύμβουλο Δρεμσίζη Ιωάννη.
7) Πρακτικογράφος της Επιτροπής που θα παρέχει και γραμματειακή υποστήριξη ορίζεται η δημοτική
υπάλληλος Βλαχοπούλου Αγλαΐα.
8) Η θητεία της επιτροπής ακολουθεί τη θητεία της Οικονομικής Επιτροπής και λήγει με την εγκατάσταση
της νέας Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Πατσίδου Δέσποινα, Κολλάρος Γεώργιος, Αχμέτογλου Χουσεϊν,
Μαζαράκη Σπύρου, Ανταμπούφη Νικόλαου, Μούρκα Χρήστου και Αγκόρτσα Απόστολου, για τους λόγους
που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.
………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 5-6-2013
Με εντολή Δημάρχου
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