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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 22η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1099/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-04-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 102596 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 11-04-2019. 

 
Θέμα 5ο εκτός ημερησίας διάταξης   

Πρόσληψη Δικηγόρου για την σύνταξη έγγραφων εξηγήσεων του Εντεταλμένου Περιφερειακού 
Συμβούλου Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής, Σπυρίδωνα Πάντζα,  στις 
22/04/2019 επί της με Α.Β.Μ. ΣΤ2018/11642 δικογραφίας επί της οποίας  διενεργείται  
προκαταρκτική εξέταση από τον Πταισματοδίκη Αχαρνών για το αδίκημα της φερόμενης 
παράβασης καθήκοντος (άρθρα 13α και 259 ΠΚ) και ορισμός αμοιβής αυτού. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Τζίβα Αιμιλία 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Νερούτσου Μαρία 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Δημάκος Δημήτριος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, διότι στις 
22/04/2019 πρέπει  ο δικηγόρος συντάξει έγγραφές εξηγήσεις, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. 
Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη από 08/04/2019 εισήγηση του 
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Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη & Συλλογικών Οργάνων στην οποία αναφέρονται 
τα εξής: 
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Με το από 12/4/2019 ενημερωτικό έγγραφο του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου 
Αθλητισμού & Πολιτισμού Π.Α. μας γνωστοποιήθηκαν τα κατωτέρω : 
 
     Ο κος Καμπουράκης Στέφανος, πρόεδρος του Σκοπευτικού Ομίλου “Ο ΠΑΡΝΗΣ” υπέβαλε την  
με αριθμ. Πρωτ. 89648/10.5.2018 αίτησή του προς την Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να του 
χορηγηθεί άδεια προσωρινής αθλητικής εγκατάστασης, υπαγόμενης στην ομάδα Ζ, για τη 
διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης για το χρονικό διάστημα από 26.5.2018 έως 27.5.2018  στο 
Σκοπευτήριο του Δήμου Αχαρνών, ενώ συνυπέβαλε τις από 9.5.2018 και από 10.5.2018 
Υπεύθυνες Δηλώσεις.  
Δυνάμει του υπ' αριθμ. πρωτ. 7027/9.5.2018 εγγράφου της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος,  
βεβαιούται ότι ο Σκοπευτικός Όμιλος Αχαρνών “Ο ΠΑΡΝΗΣ” είναι ενεργό μέλος της Ομοσπονδίας, 
κατέχει Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ότι η αθλητική 
εγκατάσταση στο Σκοπευτήριο του Δήμου Αχαρνών είναι ασφαλής και κατάλληλη ως προς τους 
χώρους που διαθέτει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή αγώνων και προπονήσεων 
στο άθλημα της Σκοποβολής των Ολυμπιακών Αγωνισμάτων Πήλινου Στόχου.  
Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 1472/9.5.2018 έγγραφο του ΝΠΔΔ “Δημοτική Φροντίδα 
Αχαρνών”,  το Σκοπευτήριο Αχαρνών  χρησιμοποιείται από το ως άνω ΝΠΔΔ και παραχωρήθηκε η 
χρήση του Σκοπευτηρίου για τη διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων στο σκοπευτικό όμιλο “Ο  
ΠΑΡΝΗΣ” για την 26.5.2018 και 24.5.2018 και ώρες 07:00 έως 22:00. 
Εν συνεχεία των ανωτέρω, με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 89648/10.5.2018 (ΑΔΑ: Ω7ΥΕ7Λ7-ΒΔΕ) 
Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, χορηγήθηκε, η προσωρινή άδεια λειτουργίας αθλητικής 
εγκατάστασης υπαγόμενης στην ομάδα Ζ στο Σκοπευτικό Όμιλο Αχαρνών “Ο ΠΑΡΝΗΣ” που 
βρίσκεται επί της οδού Σκοπευτηρίου 1 στο Δήμο Αχαρνών, για το χρονικό διάστημα 26 έως 27 
Μαΐου 2018, προκειμένου να διεξαχθεί η ως άνω αθλητική συνάντηση σκοποβολής.   
Ο ως άνω Σκοπευτικός Όμιλος προσκόμισε όλα τα αιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά 
προβλέπονται στον Ν.4479/2017 σε συνδυασμό με την οικεία εγκύκλιο της ΓΓΑ. Η ασφάλεια 
διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης είναι ευθύνη της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και του 
αθλητικού σωματείου Σκοπευτικός Όμιλος Αχαρνών. Η χορηγηθείσα άδεια ίσχυε αποκλειστικά για 
τις ημέρες διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης, ήτοι   26 έως 27 Μαΐου 2018. 
Εν συνεχεία, χορηγήθηκε από εμένα , υπό την ιδιότητά μου ως Εντεταλμένου Συμβούλου 
Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής , η υπ' αριθμ. Πρωτ. 89650/11.5.2018 άδεια 
διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης σκοποβολής επί της οδού Σκοπευτηρίου 1 στο Δήμο Αχαρνών 
για τις 26 και 27 Μαΐου 2018, στον ως άνω Σκοπευτικό Όμιλο, σύμφωνη με την έγκριση της 
Σκοπευτικής Ομοσπονδίας, από τη Δ/νση Αθλητισμού & Πολιτισμού – Τμήμα Αθλητισμού. 
Ωστόσο, ο κ. Λάμπρος ΝΙΑΦΑΣ, κάτοικος Αχαρνών, απέστειλε την από13.6.2018 Εξώδικη 
Δήλωση – Πρόσκληση – Διαμαρτυρία προς το Δήμο Αχαρνών, την Περιφέρεια Αττικής και τον 
Σκοπευτικό Όμιλο Αχαρνών “Ο ΠΑΡΝΗΣ”, ενώ κοινοποιήθηκε προς τον Προϊστάμενο της 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, τον Γενικό Γραμματέα 
Αθλητισμού και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την 
παράνομη, κατά τους ισχυρισμούς του, λειτουργία του Δημοτικού Σκοπευτηρίου Αχαρνών και να 
καλέσει τις αρμόδιες αρχές να αρνηθούν τη χορήγηση σχετικής προσωρινής ή οριστικής άδειας 
επαναλειτουργίας του Σκοπευτηρίου. 
    Δυνάμει της ως άνω Εξώδικης Δήλωσης, σχηματίστηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών η με Α.Β.Μ. ΣΤ2018/11642 δικογραφία και διενεργείται  προκαταρκτική εξέταση από τον 
Πταισματοδίκη Αχαρνών για το αδίκημα της φερόμενης παράβασης καθήκοντος (άρθρα 13α και 
259 ΠΚ) εις βάρος μου ως  Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αθλητισμού της Περιφέρειας 
Αττικής,  
Επειδή ως αιρετός Περιφερειακός Σύμβουλος,  χρήζω νομικής υποστήριξης προκειμένου να 
καταθέσω έγγραφες εξηγήσεις στις 22/04/2019 ενώπιον κ. Πταισματοδίκη Αχαρνών. 
Επειδή αιτούμαι την εκπροσώπηση μου ως Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αθλητισμού 
και Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής, ενώπιον της Δικαιοσύνης, πλην όμως η εν λόγω υπόθεση 
απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία εξ απόψεως ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας 
δεδομένης μάλιστα της πολυπλοκότητας του αποδιδόμενου σε εμένα αδικήματος. Επειδή η εν 
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λόγω υπόθεση άπτεται της άσκησης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας είναι προφανής η ιδιαίτερη 
σημασία τέτοιου είδους υποθέσεων. 
 Κατόπιν των ανωτέρω αιτούμαι τη λήψη απόφασης για την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο  της 
εκπροσώπησης μου.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/2012. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 
2822/’Β/14-12-2011) και την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/29-12-2016). 

3. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».  

4. Το Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016, Τεύχος Ά), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α΄/19.3.2015) 
6. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.9.2011) 
7. Το Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ε.Σ.». 
8. Την υπ’ αριθ. 130459/2.7.2018 (ΦΕΚ 2780/12.7.2018) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 

περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων  
9. Την υπ’ αρ. 349/2018 (ΑΔΑ ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 

περί Έγκρισης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 όπως 
αναμορφώθηκε και ισχύει. 

10. Την υπ’ αρ.πρωτ.11163/35236/2.1.2019 Απόφαση επικύρωσης προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, και 
την υπ’ αρ. 31329/8949/2.4.2019 απόφαση της ανωτέρω με την οποία επικυρώθηκε η πρώτη 
αναμόρφωση.  

11.  Το εδ. στ της  παρ. 5 του  άρθρου  244 του ν. 3853/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:  «  
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. 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.»  
*** Η περίπτωση στ΄ της παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ.51  Ν.3979/2011,ΦΕΚ Α 
138/16.6.2011,η δε μέσα σε " "  φράση  
 προστέθηκε στο τέλος του τρίτου εδαφίου  με το άρθρο 12 παρ.7 Ν.4071/2012,ΦΕΚ Α 
85/11.4.2012. 

12. Το εδ. ιγ της  παρ. 1 του άρθρο  176 του ν.3853/2010, όπως ισχύει : « Την πρόσληψη 
πληρεξούσιου δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητας του, όταν δεν έχει 
προσληφθεί δικηγόρος με πάγια αντιμισθία ή ο προσληφθείς δεν έχει δικαίωμα παράστασης 
στο δικαστήριο που είναι διάδικος η περιφέρεια. Με απόφαση της είναι δυνατή, κατ` εξαίρεση, η 
ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία 
έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή 
εμπειρία» 

Το γεγονός ότι η εν λόγω υπόθεση άπτεται της άσκησης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας και είναι 
προφανής η ιδιαίτερη σημασία τέτοιου είδους υποθέσεων για την ομαλή και  απρόσκοπτη 
λειτουργία της. 
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Επειδή με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι δυνατή, κατ` εξαίρεση, η ανάθεση σε 
δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για τα συμφέροντα του δήμου ή της Περιφέρειας και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή 
εμπειρία».  
Επειδή οι υπηρετούντες στην Περιφέρεια δικηγόροι μέχρι σήμερα δεν χειριζόμαστε ποινικές 
υποθέσεις και δεν παριστάμεθα σε ποινικά δικαστήρια, καθόσον τα άνω των χιλίων δικαστήρια κατ’ 
έτος, στα οποία εκπροσωπούμε την Περιφέρεια, αφορούν διοικητικές και κατ’ εξαίρεση πολιτικές 
υποθέσεις.  
Συναινούμε με το ανωτέρω αίτημα και  
 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ Ο.Ε. 

Α) Τη λήψη απόφασης για την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο  της εκπροσώπησης της 
εκπροσώπησης του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αθλητισμού & Πολιτισμού Π.Α. 
Β) Τον καθορισμό της αμοιβής του για την κατάθεση υπομνήματος ως πληρεξούσιος δικηγόρος 
του ανωτέρω ενώπιον του Πταισματοδίκη Αχαρνών. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Α) Την ανάθεση της νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Πταισματοδίκη Αχαρνών, του 

Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αθλητισμού & Πολιτισμού Π.Α. σε εξειδικευμένο 

εξωτερικό δικηγόρο. 

Β) Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ 

(1.488,00) € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  για κάθε δαπάνη που απαιτείται (αμοιβή δικηγόρου, 

δικαστικά έξοδα κ.λ.π.) για την πλήρη και άρτια παροχή υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται 

ανωτέρω.  

 

Η δαπάνη θα προκύψει σε βάρος του ΚΑΕ 0871.01 του Ε.Φ. 01.072 του προϋπολογισμού του 

2019. 

  

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Τζίβα Αιμιλία 
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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