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 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 75 / 2020  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 10 / 2020  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ: «Κατάθεση Έγκλησης  (ατελώς άρθ. 276 Ν 3463/2006) Του ΝΠΔΔ 

με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ που εδρεύει στην 

Αλεξανδρούπολη (Λ. Δημοκρατίας 306) και εκπροσωπείται νόμιμα απ'  τον 

δήμαρχο αυτού κ.  Ιωάννη Ζαμπούκη , ΚΑΤΑ Κων/νου  Παπαδόπουλου 

πολιτικού μηχανικού κατοίκου Αλεξανδρούπολης, (Λ. Δημοκρατίας 197)». 

 

 

  

  

  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 11η  Μαρτίου   του έτους 2020 ημέρα 

της εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 7.884/ 6/03/2020  

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με τους 

ορισμούς του  άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) ,όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 77 του Ν.4555/18(ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος Α').    

  

Ήταν  δε παρόντες : 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής 

Επιτροπής 

και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ( ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΜΠΑΚΗ)  2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  3) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ( ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ  ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑ    ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ)  4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ  5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ  6) 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   7) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ   8) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ    

                                                                    

 

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

 

 

 1) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ   2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  

 

 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 9  -    , ) σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 75, του ν.3852/10, εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων. 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ. 

Ιωάννης Ζαμπούκης , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,  ο Δήμαρχος και 
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Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιωάννης Ζαμπούκης ρωτά την Οικονομική Επιτροπή αν 

δέχεται να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα : « Κατάθεση Έγκλησης   

(ατελώς άρθ. 276 Ν 3463/2006) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη (Λ. Δημοκρατίας 

306) και εκπροσωπείται νόμιμα απ'  τον δήμαρχο αυτού κ.  Ιωάννη 

Ζαμπούκη , ΚΑΤΑ Κων/νου  Παπαδόπουλου πολιτικού μηχανικού κατοίκου 

Αλεξανδρούπολης, (Λ. Δημοκρατίας 197).» 

        Μετά την ομόφωνη αποδοχή της συζήτησης του θέματος σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) ,όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 77 του Ν.4555/18(ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος Α'),   ο Πρόεδρος διαβάζει τα 

παρακάτω:  
 

“Προς 

Τoν κον  Εισαγγελέα Πλημ/κων Αλεξανδρούπολης 

ΕΓΚΛΗΣΗ  

   (ατελώς άρθ. 276 Ν 3463/2006) 

Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ που εδρεύει στην 

Αλεξ/πολη (Λ. Δημοκρατίας 306) και εκπροσωπείται νόμιμα απ τον δήμαρχο αυτού 

κ Ιωάννη Ζαμπούκη . 

ΚΑΤΑ 

Κων/νου  Παπαδόπουλου πολιτικού μηχανικού κατοίκου Αλεξανδρούπολης (Λ. 

Δημοκρατίας 197 

------- Κύριε Εισαγγελεύ 

Ι. Ως δήμαρχος και εκπρόσωπος του ΝΠΔΔ  με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  σας εκθέτω τα ακόλουθα: 

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ επιθυμώντας την προμήθεια  μπαλονιού  για τις 

ανάγκες των αθλητικών του δραστηριοτήτων λόγω της μη κάλυψης εκ των 

υπαρχόντων και διαθεσίμων εγκαταστάσεων ,  με την 26732/2018 διακήρυξη της 

προηγούμενης δημοτικής αρχής , προέβη σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για 

την «Προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων», 

ποσού 249.975,07 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με την υπ αριθμ 

414/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσε την προμήθεια στον 

καθ ού    

2.  Και ενώ στους όρους προμήθειας συμπεριλαμβάνονταν η έκδοση των 

απαραίτητων οικοδομικών αδειών για την εγκατάσταση αυτού  τις οποίες και θα 

παρέδιδε στον έτερο ανάδοχο που θα κατασκεύαζε την βάση επί της οποίας θα 

τοποθετούνταν ο θόλος , ο καθ ού ανάδοχος δεν συμμορφώθηκε με αποτέλεσμα –

μετά την εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής – η Οικονομική Επιτροπή ως καθ’ 

ύλη αρμόδια να αποφασίσει με την υπ’ αριθ. 464/2019 απόφασή της   την 

έκπτωση τούτου απ’ την  εν λόγω προμήθεια- έργο . 

ΙΙ. Μετά τα παραπάνω ,ο αναδειχθείς ως ανάδοχος  Κων/νος Π Παπαδόπουλος  

και κηρυχθείς έκπτωτος ,στις 6.3.2020 και με αριθ. πρωτ.  7938 κατέθεσε στον 

ΔΗΜΟ Αλεξ/πολης  έγγραφο ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ όπου στην 4η σελίδα όλως 

αυθαιρέτως, απαραδέκτως και συκοφαντικώς στρέφεται κατά του ΔΗΜΟΥ και της 

Οικονομικής Επιτροπής (Όργανο Διοίκησης του ΔΗΜΟΥ κατ’ άρθρο 7 Ν 3852/2010 

) στην οποία προεδρεύω ,  αναγράφοντας πλην άλλων και τα ακόλουθα: 

‘’ Με βάση τα παραπάνω η επιλογή να κριθεί η ασκηθείσα ένστασή μου από την 

Οικονομική Επιτροπή είναι μη νόμιμη, παράνομη, και κυρίως ύποπτη 

καταδεικνύοντας ενδεχόμενη μεθόδευση ‘’ . 

Και παρακάτω: ‘’ Με την παρούσα επίσης ΔΗΛΩΝΩ ότι εκτός από τα 

διοικητικά όργανα θα ελεγχθεί και από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές η 

συγκεκριμένη μεθόδευση΄΄  

ΙΙΙ. Είναι προφανές ότι ο εγκαλούμενος υποβάλλοντας τέτοια αίτηση-δήλωση 

προσπαθεί  να οδηγήσει την εξέτασή της  απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο 

,κατηγορώντας ευθέως τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και εμένα φυσικά ότι 

δήθεν ενεργούμε παράνομες πράξεις και μεθοδεύσεις ύποπτες  κατά την 

εξέταση του αιτήματός του απ το θεσμικό όργανο διοίκησης του ΔΗΜΟΥ  που 

λέγεται Οικονομική Επιτροπή εκ μόνου του λόγου που θα εξετάσουμε το αίτημά 

του αυτό. . 
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IV.. Επειδή οι ως άνω αναφερόμενες και αποτυπωθείσες στην αίτηση-δηλωσή 

του αυτή φράσεις   και ισχυρισμοί του εγκαλουμένου  , οι οποίες έγιναν ευρέως 

γνωστές δια της καταθέσεως στο πρωτόκολλο του ΔΗΜΟΥ και της 

κυκλοφορίας αυτής σε διάφορα τμήματα του ΔΗΜΟΥ και υπηρεσίες  , είναι 

ψευδείς ,λίαν προσβλητικές και συκοφαντικές για το νομικό πρόσωπο που 

εκπροσωπώ (Όργανο Διοίκησης  του οποίου αποτελεί και η Οικονομική Επιτροπή )  

, θίγουσαι   οπωσδήποτε καταφανώς την τιμή και την υπόληψη  αυτού  ως νομικού 

προσώπου ,προσβάλλοντας αυτό και τους ιθύνοντες -όπως εγώ- βάναυσα με τα 

όσα αναφέρονται ότι συμβαίνουν σαυτό  ,και αυτό τη στιγμή που ο εγκαλούμενος 

γνωρίζει ότι  κυκλοφορία τέτοιων ισχυρισμών δεν ευσταθεί  και μπορεί να βλάψει 

την τιμή και υπόληψη του οργάνου και των αποτελούντων μελών του , ως και ότι   

ο Νόμος του χορηγεί την δυνατότητα να προσφύγει κατά αυτής στα υπερκείμενα 

δικαστικά Όργανα για την ακύρωση  αυτής  

 

V.  Επειδή οι παραπάνω  φράσεις και ισχυρισμοί που διέδωσαν σε βάρος μας   

είναι λίαν προσβλητικές και συκοφαντικές  γιατί μ αυτές πλήττεται  η πίστη, η 

υπόληψη, το κύρος και η δραστηριότητα του νομικού προσώπου του ΔΗΜΟΥ και 

των θεσμικών οργάνων αυτού όπως η Οικονομική επιτροπή αυτού και τα 

απαρτίζοντα αυτήν φυσικά πρόσωπα , είναι δε παράνομες και  συνιστούν το 

αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης  σε βάρος αυτού . 

VI. .  

Επειδή νόμιμα ασκείται η παρούσα όπως προκύπτει και αποδεικνύεται από την με 

αριθ. 75/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που προσάγω και επικαλούμαι, 

επισυνάπτοντας στην παρούσα έγκληση. 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΕΓΚΑΛΩ  

Τον Κων/νο Π. Παπαδόπουλο κάτοικο Αλεξ/πολης  τους  

και ΖΗΤΩ την ποινική δίωξη και τιμωρία του . 

ΔΗΛΩΝΩ ότι παρίσταμαι σαν πολιτικώς ενάγων για χρηματική ικανοποίηση λόγω  

της ηθικής βλάβης που υπέστην το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ  50.000 

ευρώ  με επιφύλαξη. 

Μάρτυρες για την απόδειξη των πράξεων του προτείνω τους : 

1.  

2.  

Αλεξανδρούπολη  9.3.2020  Για το ΔΗΜΟ ΑΛΕΞ /ΠΟΛΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.” 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής, μετά το τέλος της οποίας , η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση, τη συζήτηση έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, 

καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κατά την οποία ψήφισαν Υπέρ – 7- , 

Κατά -1- ο κ. Γερακόπουλος Χ.  (ο οποίος δήλωσε ότι θεωρεί πως  δεν θίγονται ο 

Πρόεδρος και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και  δεν είναι κάτι που μπορεί να 

οδηγηθεί σε μήνυση στον εισαγγελέα επειδή  η φρασεολογία που χρησιμοποίησε ο 

κ. Παπαδόπουλος Κ.  είναι εκφράσεις που διατυπώνονται συχνά , την στιγμή που 

κατά την άποψη του πάντα , υπάρχει μία προηγούμενη άδικη απόφαση προς 

αυτόν, την οποία ο κ. Παπαδόπουλος Κ. , διεκδικεί είτε νομικά είτε διοικητικά στις 

υπηρεσίες ) και  Λευκό -1- , ο κ. Κουκουράβας Γ.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

       Την κατάθεση  της παραπάνω  Έγκλησης  (ατελώς άρθ. 276 Ν 3463/2006) 

Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ που εδρεύει στην 

Αλεξανδρούπολη (Λ. Δημοκρατίας 306) και εκπροσωπείται νόμιμα απ'  τον 

δήμαρχο αυτού κ.  Ιωάννη Ζαμπούκη , ΚΑΤΑ Κων/νου  Παπαδόπουλου πολιτικού 

μηχανικού κατοίκου Αλεξανδρούπολης,  (Λ. Δημοκρατίας 197). 

 

 

 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 
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υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                   1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

                                                                   2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  

                                                                   3) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ- 

                                                                       ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ  

                                                                   4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ  

                                                                   5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ  

                                                                   6) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   

                                                                   7) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ   

                                                                   8) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  

  

  

 

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ 
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