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ΘΕΜΑ:  
 

Άσκηση εγκλήσεως –και- δήλω- 

ση παράστασης πολιτικής αγω- 

γής από το ∆ήµο ∆ράµας, ενώ- 

πιον   της  Εισαγγελέα  Πληµµε- 
λειοδικών ∆ράµας. 
 

 

     
       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 18η  Μαΐου  2015, ηµέρα ∆ευτέρα  
και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  
την προεδρία του προεδρεύοντα  Σολάκη Αγγέλου ως πρώτου πλειοψηφούντα  εν 
απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής , µετά από την 20053/15-05-2015 
γραπτή πρόσκληση του προέδρου της Χριστόδουλου Μαµσάκου, ∆ηµάρχου ∆ράµας, 
που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). 

 

       Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 5 µέλη: 

 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
3. Μουρβετίσης Μιχαήλ 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2.        Ηλιάδης Νικόλαος  
3.        Ζαχαριάδης Παύλος 
4.      Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
  
 
 

       

     Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
 

      Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. προεδρεύων 
κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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     Το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, Σολάκης Αγγέλος, προεδρεύων ως πρώτος 
πλειοψηφών , απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής,  εισηγούµενος το 5ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα µέλη το υπ’ αριθµ. 22022/14-05-2015 
έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε την Άσκηση εγκλήσεως 
–και- δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής από το ∆ήµο ∆ράµας, ενώπιον   της  
Εισαγγελέα  Πληµµελειοδικών ∆ράµας, και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Το ανωτέρω έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω: 
 

«Σχετ. (α) το υπ'αριθ.πρωτ. 16689/23-4-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας. 
(β) η υπ'αριθ.πρωτ. 18855/8-5-2015 αναφορά-δήλωση του ∆ηµοτικού Συµβούλου, 
κ.Γεωργίου Τσεπίλη. 
Στο ως άνω υπό στοιχείο α' έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
∆ράµας µε θέµα «Αναφορά φθορών σε δηµοτική περιουσία» προς την Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου ∆ράµας, το οποίο κοινοποιούνταν και στη Νοµική Υπηρεσία και 
παραλήφθηκε, λόγω ανυπέρβλητων ανειληµµένων υποχρεώσεων για δικαστική 
υπόθεση του ∆ήµου ∆ράµας, την εποµένη (24-4-2015), αναφερόταν ότι «...κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 22-4-2015 και από τον 
παραβρισκόµενο σε αυτή κ.Σταµπουλάκη Νικόλαο, δηµότη του ∆ήµου µας, 
προκλήθηκαν οι παρακάτω φθορές µετά από επεισόδιο: 
1. Έχει στραβώσει η πόρτα του κλιµακοστασίου του ισογείου χώρου µετά από βίαιο εκ 
µέρους του χτύπηµα. 
2. Εχει σπάσει το πλαστικό κάθισµα καρέκλας µε µεταλλικό σκελετό 
µετά από βίαιο εκ µέρους του χτύπηµα µε το πόδι του». 
Λόγω της λακωνικής διατύπωσης του ως άνω προπαρατεθέντος υπό στοιχείο α' 
εγγράφου, αποτελούσε, ευνοήτως, αναπόδραστη ανάγκη να τύχω πληρέστερης 
ενηµερώσεως προκειµένου να σχηµατίσω µία εικόνα των επίµαχων πραγµατικών 
περιστατικών και των συνθηκών τελέσεως αυτών, ούτως ώστε να καταστεί εφικτό να 
γνωµοδοτήσω, ως απαιτείται από το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ' σε συνδυασµό µε την 
παράγραφο 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), προς την 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ράµας, «για την από µέρους του ∆ήµου ∆ράµας 
άσκηση των προβλεποµένων για τη συγκεκριµένη περίπτωση ενδίκων µέσων» όπως 
αναφέρεται σχετικώς στο ως άνω υπό στοιχείο α' έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας, ήτοι, εν προκειµένω, κατά τη νοµική µου εκτίµηση, για 
την άσκηση εγκλήσεως κατά του ανωτέρω καθώς και για τη δήλωση παράστασης του 
∆ήµου ∆ράµας ως πολιτικώς ενάγοντος, ενώπιον της κας Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών 
∆ράµας και, πρωτίστως, για το ακριβές περιεχόµενο της εν λόγω εγκλήσεως. Για τους 
λόγους αυτούς, προέβην, επί σειρά ηµερών, σε επισταµένη έρευνα : (α) για τη σύνθεση 
µίας πλήρους και ακριβούς περιγραφής των συνθηκών τελέσεως των εν λόγω πράξεων, 
συνοµιλώντας προς τούτο µε ικανό αριθµό δηµοτικών συµβούλων και υπαλλήλων, (β) 
για την αναζήτηση και συγκέντρωση όλων των αναγκαίων στοιχείων που έδει να 
συµπεριληφθούν στην έγκληση, ως  απαιτείται, εν προκειµένω, από το Νόµο [όπως, 
ενδεικτικά, ακριβής περιγραφή της κατασκευής και ποιότητας της «πόρτας του 
κλιµακοστασίου» όπως αναφέρεται στο ως άνω υπό στοιχείο α' έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας (και, για την ακρίβεια, όπως προέκυψε στη 
συνέχεια, της θύρας πυρασφαλείας), ακριβής προσδιορισµός της αξίας των εν της 
πόρτας πυρασφαλείας καθώς και της καρέκλας ], αναζήτηση και εύρεση προσηκόντων 
αποδεικτικών στοιχείων (όπως φωτογραφίες, έγγραφα στοιχεία για την περιγραφή και 
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την αξία των ως άνω αντικειµένων) και, κυρίως, αναζήτηση και εύρεση µαρτύρων που 
θα προτείνονταν για ένορκη κατάθεση, όπως τούτο είναι αναγκαίο, µε την έγκληση. 
Σηµειωτέον, περαιτέρω, ότι ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Γεώργιος Τσεπίλης, κατέθεσε 
στο ∆ήµο ∆ράµας την ως άνω υπό στοιχείο β' αναφορά-δήλωσή του, στην οποία 
περιγράφει, επακριβώς, τις πράξεις τις οποίες ο κ. Σταµπουλάκης Νικόλαος, διέπραξε 
κατά τον ως άνω τόπο και χρόνο, καθώς και τις συνθήκες τέλεσης αυτών και, ειδικότερα, 
αναφέρεται, πέραν των ως άνω πράξεων της που αναφέρονται στο ως άνω υπό 
στοιχείο α' έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας, και σε 
επιπλέον πράξεις του ανωτέρω, όπως αυτές περιγράφονται, επακριβώς, στην ως άνω 
υπό στοιχείο β' αναφορά-δήλωσή του, στην οποία αναφέροµαι σχετικώς και 
παραπέµπω καθ' ολοκληρίαν . 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω ενεργειών και βάσει του ως άνω υπό στοιχείο α' εγγράφου 
της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας και, κυρίως, της ως άνω υπό 
στοιχείο β' αναφοράς-δήλωσης του ∆ηµοτικού Συµβούλου, κ. Γεωργίου Τσεπίλη, έχω 
σχηµατίσει πλέον, µε τη δέουσα ασφάλεια, τη νοµική γνώµη κι εκτίµηση ότι οι ενέργειες 
του ανωτέρω κ. Νικολάου Σταµπουλάκη, όπως αυτές αναφέρονται και περιγράφονται 
στα ως άνω δύο έγγραφα, στοιχειοθετούν την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση 
των αξιόποινων πράξεων της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (όσον αφορά την θύρα 
πυρασφαλείας και την πλαστική καρέκλα) καθώς και της απόπειρας φθοράς ξένης 
ιδιοκτησίας (όσον αφορά τους πίνακα-καβαλέτο και την κρυστάλλινη δίφυλλη εξώθυρα 
που αναφέρονται στην ως άνω υπό στοιχείο α' αναφορά-δήλωση του κ.Τσεπίλη στην 
οποία αναφέροµαι και παραπέµπω σχετικώς), σε βάρος του ∆ήµου ∆ράµας, σύµφωνα 
µε τον Ποινικό Κώδικα. 
Ως εκ τούτου, γνωµοδοτώ να ασκήσει ο ∆ήµος ∆ράµας έγκληση κατά του ανωτέρω κ. 
Νικολάου Σταµπουλάκη του Γεωργίου και της Ευδοξίας, κατοίκου ∆ράµας, για την από 
µέρους του τέλεση των ανωτέρω αξιοποίνων πράξεων σε βάρος του ∆ήµου ∆ράµας, 
ενώπιον της κας Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών ∆ράµας, όπως αυτές αναφέρονται και 
περιγράφονται στα ως άνω υπό στοιχείο α' και β' έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας και αναφοράς-δήλωσης του ∆ηµοτικού Συµβούλου, 
κ.Γεωργίου Τσεπίλη αντιστοίχως στα οποία αναφέροµαι σχετικώς και παραπέµπω 
καθ'ολοκληρίαν, ζητώντας την κατά Νόµο δίωξη και τιµωρία του ανωτέρω για τις 
αξιόποινες αυτές πράξεις σε βάρος του ∆ήµου ∆ράµας καθώς και να δηλώσει ο ∆ήµος 
∆ράµας ότι παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής 
του βλάβης, για ποσό 44,00 Ευρώ, προκληθείσας αιτιωδώς από τα ως άνω τελεσθέντα 
από τον ανωτέρω ποινικά αδικήµατα σε βάρος του, µε τη ρητή επιφύλαξη για την πλήρη 
αστική αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσας περιουσιακής του ζηµίας και για 
την περαιτέρω χρηµατική ικανοποίηση του λόγω της ηθικής βλάβης που ο ∆ήµος 
∆ράµας υπέστη από τις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις του ανωτέρω σε βάρος του . 
Σχετικώς, επισυνάπτω στην παρούσα, προς -——ενηµέρωση σας, το ως άνω υπό 
στοιχείο α' έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας και την 
ως άνω υπό στοιχείο β' αναφορά-δήλωση του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Γεωργίου 
Τσεπίλη .- 
Η Νοµική Σύµβουλος 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
Είδε τις διατάξεις  του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  καθώς και την γνωµοδότηση της 
νοµικής υπηρεσίας 

 

                                      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω ν α 
 

ΑΔΑ: 7ΨΚ9Ω9Μ-7ΟΜ



� ΕΓΚΡΙΝΕΙ την εκ µέρους του ∆ήµου ∆ράµας άσκηση έγκλησης κατά του κ. Νικολάου 
Σταµπουλάκη του Γεωργίου και της Ευδοξίας, κατοίκου ∆ράµας, για την από µέρους του 
τέλεση των αξιοποίνων πράξεων σε βάρος του ∆ήµου ∆ράµας, ενώπιον της κας 
Εισαγγελέως Πληµµελειοδικών ∆ράµας, όπως αυτές αναφέρονται και περιγράφονται στα 
ως άνω υπό στοιχείο α' και β' έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου ∆ράµας και στην αναφορά-δήλωση του ∆ηµοτικού Συµβούλου, κ.Γεωργίου 
Τσεπίλη αντιστοίχως.  
 

� Την παράσταση του ∆ήµου ∆ράµας  ως πολιτικώς ενάγοντα για χρηµατική 
ικανοποίηση λόγω ηθικής του βλάβης, για ποσό 44,00 Ευρώ, προκληθείσας αιτιωδώς 
από τα ως άνω τελεσθέντα από τον ανωτέρω ποινικά αδικήµατα σε βάρος του, µε τη 
ρητή επιφύλαξη για την πλήρη αστική αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσας 
περιουσιακής του ζηµίας και για την περαιτέρω χρηµατική ικανοποίηση του λόγω της 
ηθικής βλάβης που ο ∆ήµος ∆ράµας υπέστη από τις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις του 
ανωτέρω σε βάρος του . 

 

  Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο  ∆ράµας. 
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