ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.1/17-1-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 12

Περίληψη
Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την
εκπροσώπηση δημοτικού συμβούλου Ξάνθης ενώπιον του
Μονομελούς Πλημ/κείου Ξάνθης

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 17 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.1514/12-1-2018 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 5 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
4) Μποζ Ραμαδάν
2) Ηλιάδης Θωμάς
5) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Καρά Αχμέτ
3) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Λύρατζης Πασχάλης
4) Μυλωνάς Γεώργιος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
και αφού εισηγήθηκε το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.922/9-1-2018 εισήγηση του δικηγόρου του Δήμου Θωμά Ξανθόπουλου, η οποία έχει ως
εξής:
«Με το υπ’ αριθμ.ΑΒΜ Β2017/45 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης ο
Κυριακίδης Αλέξανδρος του Αλέξανδρου, πρώην Αντιδήμαρχος, καλείται να εμφανιστεί στις 13-022018 ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Ξάνθης, για να δικαστεί ως υπαίτιος διότι με την ανωτέρω
(πρώην) ιδιότητά του κατηγορείται σύμφωνα με το κατηγορητήριο ως υπαίτιος τέλεσης του αδικήματος
της παράβασης καθήκοντος διά παραλείψεως κατ’ εξακολούθηση και ειδικότερα κατηγορείται ως
υπαίτιος του ότι με περισσότερες από μία πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος
παραβίασε ως υπάλληλος τα καθήκοντα της υπηρεσίας του, με σκοπό να προσπορίσει σε άλλους
παράνομο όφελος, όπως αναλυτικότερα αναγράφεται στο κατηγορητήριο.
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 του ανωτέρω
ενώπιον ποινικών Δικαστηρίων, για πράξεις που του αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων
του, 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 του Μονομελούς Πλημ/κείου Ξάνθης στις 13-02-2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή
δικάσιμο - ενώπιον του οποίου παραπέμπεται να δικαστεί για αδίκημα που του αποδίδεται κατά την
ενάσκηση των καθηκόντων του, όπως αναγράφεται λεπτομερώς στο κατηγορητήριο».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το με αριθμ.πρωτ.1856/16-12018 αίτημα του δημοτικού συμβούλου Απόστολου Αγκόρτσα το οποίο έχει ως εξής:
«Σας γνωρίζω ότι ως τέως αντιδήμαρχος του δήμου Ξάνθης έχω κληθεί μαζί με τους συναδέλφους μου
Κιρατζή Ερκάν και Κυριακίδη Αλέξανδρο, από τον κ. εισαγγελέα Ξάνθης για να δικαστούμε για τυχόν
πράξεις ή παραλήψεις μας. Οι δικάσιμες είναι οι Β2017/30 στις 23-1-2018 και Β2017/45 στις 13-2-2018.
Σας παρακαλώ να μου εγκρίνεται την παράσταση δικηγόρου από το νομικό τμήμα του δήμου Ξάνθης ο
οποίος θα με εκπροσωπήσει και θα με υποστηρίξει ως δικαζόμενο στις ανωτέρω δίκες ή σε κάθε μετ’
αναβολή δικάσιμο στο μονομελές πλημμελειοδικείο Ξάνθης, ζητώ να αναλάβει πλήρως την υπεράσπισή

μου διότι τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούμαι τελέσθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων μου
και δεν ξεκίνησαν από καταγγελία της υπηρεσίας μου» και 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 κατ’ 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 των δημοτικών συμβούλων Κυριακίδη Αλέξανδρου
του Αλέξανδρου και Απόστολου Αγκόρτσα ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Ξάνθης στις 13-022018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο - ενώπιον του οποίου παραπέμπεται να δικαστεί για αδίκημα που
του αποδίδεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, όπως αναγράφεται λεπτομερώς στο
κατηγορητήριο.
………………………………………………………………………………………………… ……………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 19-1-2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

