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Θέμα 12
ο
 : Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Νομική υποστήριξη του δημοτικού συμβούλου 

Μπάτσικα Βασιλείου. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 25/8/2015, ώρα 17:30 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 8412/21-8-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Αντώνη Γκουντάρα, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω επτά (7) μέλη:  

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 

3. Αναστασίου Ιωάννης, Αναπληρωματικό Μέλος 4. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος 

5. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 6. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος 

7. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος  

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο υπάλληλος, του Τμήματος 

Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού Θεόδωρος Γκασδράνης και η Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής Αγλαΐα Σοφλιού. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 12
ο
 : Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Νομική υποστήριξη του δημοτικού συμβούλου 

Μπάτσικα Βασιλείου. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 

Πολιτισμού Θεόδωρος Γκασδράνης, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

«Με τις διατάξεις του άρθρου 244 παρ. 5στ του Ν.3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 

του Ν.3979/2011 και συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 ορίζεται ότι: «Οι δήμοι 

και οι περιφέρειες υποχρεούνται στη νομική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των 

δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά 
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την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Οι υπάλληλοι στερούνται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η 

άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας. Η 

εκπροσώπηση συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς 

τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, ύστερα από απόφαση της οικονομικής επιτροπής και θετική εισήγηση της 

Νομικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή η εκπροσώπηση 

γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του ν.3852/2010, 

αντίστοιχα. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών». 

 

Επειδή στις 16-9-2015 ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας καλείται να εμφανιστεί ο 

Δημοτικός Σύμβουλος Αγιάς Βασίλειος Μπάτσικας, κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος, αφού ως 

αρμόδιος αντιδήμαρχος για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν προέβη σε σφράγιση του  

καταστήματος με τον διακριτικό τίτλο «Αλάτι» κείμενου στη Βελίκα Αγιάς και ο Δήμος μας δεν έχει 

προσλάβει δικηγόρο με μηνιαία αντιμισθία, θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα 

εκπροσωπήσει τον κατηγορούμενο στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας. 

 

Επιπλέον υπάρχει η θετική γνωμοδότηση της δικηγόρου Σταυρούλας Γκούμα για την εκπροσώπηση του 

κατηγορουμένου, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:  «Μου τέθηκε από το Δήμο το κατωτέρω 

ερώτημα: Αν κατά νόμο δύναται να ικανοποιηθεί  αίτημα του διατελέσαντος αντιδημάρχου του Δήμου Αγιάς κ. 

Βασιλείου Μπάτσικα περί νομικής στήριξης αυτού λόγω άσκησης ποινικής δίωξης εναντίον του που συνδέεται 

άμεσα με την εκτέλεση ή παράλειψη των καθηκόντων τους ως αντιδημάρχου και ειδικότερα αν δύναται ο 

δήμος να επιφορτισθεί την αμοιβή κατά τον κώδικα περί δικηγόρων της αμοιβής δικηγόρου υπέρ του ανωτέρω 

ο οποίος καλείται να δικασθεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας για το αδίκημα της 

παράβασης καθήκοντος κατά τη δικάσιμο της 16-9-2015 σύμφωνα με το με ΑΒΜ Η12/199 και ΑΒΩ ΕΓΤ-

14/320 κατηγορητήριο του Εισαγγελέα Λάρισας  

 

Επί του ανωτέρω ερωτήματος και αφού έλαβα υπ’ όψη το κατηγορητήριο όπως και το σύνολο της 

σχηματισθείσας δικογραφίας, επάγομαι τα εξής:  

Α. Νομικό πλαίσιο:  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 244 παρ. 5στ του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 

του Ν.3979/2011 και συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 ορίζεται ότι: «Οι δήμοι 

και οι περιφέρειες υποχρεούνται στη νομική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των 

δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά 

την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Οι υπάλληλοι στερούνται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η 

άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας. Η 

εκπροσώπηση συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς 

τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, ύστερα από απόφαση της οικονομικής επιτροπής και θετική εισήγηση της 

Νομικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή η εκπροσώπηση 

γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του ν.3852/2010, 

αντίστοιχα. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών». 

ΥΠΑΓΩΓΗ:  

Στη συγκεκριμένη υπόθεση ο Βασίλειος Μπάτσικας κατηγορείται διότι  υπό την ιδιότητά του ως αντιδήμαρχος 

του Δήμου Αγιάς αρμόδιος για τη σφράγιση καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος, παρέλειψε κατά το 

οικείο κατηγορητήριο να προβεί στην σφράγιση των, ήτοι φέρεται κατηγορούμενος για παραλείψεις που 

αφορούν στην ενάσκηση των καθηκόντων του, μετά από διαβίβαση σχετικής αναφοράς του Αστυνομικού 

Τμήματος Αγιάς προς την Εισαγγελία Λάρισας.  

 

Συνεπώς είναι αυταπόδεικτο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου περί παροχής νομικής κάλυψης στον 

αιτούντα και προς τούτο εισηγούμαι να ληφθεί σχετική θετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς για παράσταση δικηγόρου ως συνηγόρου υπεράσπισης στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας κατά τη 

δικάσιμο της 16-9-2015 υπέρ του Βασιλείου Μπάτσικα». 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλούμε για τον ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την νομική 

υποστήριξη του δημοτικού συμβούλου Σμυρλή Βασίλειου». 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περιπτ. ιε’ του Ν. 3852/2010,  

- τις διατάξεις του άρθρου 244 παρ. 5στ του Ν.3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 

του Ν.3979/2011 και συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, 

- το με αριθμό ΕΓΤ-14/320 κατηγορητήριο, 

- την υπ’ αριθμ. 2/2015 (ΑΔΑ: ΒΧΩ7Ω6Ι-Α56) απόφασή της με θέμα: «Έγκριση 1
ης

 διάθεσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015», 

και μετά από συζήτηση  

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Α. Δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας κα Γκούμα 

Σταυρούλα (ΑΦΜ: 043949608), ΑΜ 549, Λάρισα - Μανωλάκη 9-11, να παραστεί και να εκπροσωπήσει 

ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας κατά τη δικάσιμο της 16-9-2015, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 09:00 πμ., το Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αγιάς Μπάτσικα Βασίλειο, κατηγορούμενο για 

παράβαση καθήκοντος, αφού δεν προέβη σε προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και σφράγιση 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Βελίκα, λόγω τελουμένων παραβάσεων και όπως το 

κατηγορητήριο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας ειδικότερα περιγράφει, ή σε οποιαδήποτε μετ’ 

αναβολή δικάσιμο. 

 

Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ. και θα 

βαρύνει τον κ.α. 02.00.6111, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, με τίτλο: «Αμοιβές νομικών & 

συμβολαιογράφων», στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση 9.000,00€ που έχει διατεθεί με την υπ’ αριθμ. 2/2015 

(ΑΔΑ: ΒΧΩ7Ω6Ι-Α56) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 129/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος    Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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