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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 19η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 997/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-04-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 94720 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 03-04-2019. 

Θέμα 4ο εκτός ημερήσιας διάταξης  
Πρόσληψη Δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τους Περιφερειακούς Συμβούλους που συμμετέχουν 
ως μέλη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Αττικής και να παράσχει αντ΄ αυτών έγγραφες εξηγήσεις 
στις 12/04/2019 ενώπιον κ. Πταισματοδίκη Χαλανδρίου, κατόπιν μηνύσεως που υπέβαλε καθ’ 
αυτών ο Ιωάννης Σύρμας του Αντωνίου και της Φωτεινής και ορισμός αμοιβής αυτού». 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Τζίβα Αιμιλία 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Μεταξά Ειρήνη 

 Χριστάκη Μαρία 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Σαπουνά Αγγελική  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Βρύνα Φωτεινή  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα 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 η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω του ότι στις 
12/04/2019 πρέπει να κατατεθούν έγγραφες εξηγήσεις ενώπιον κ. Πταισματοδίκη Χαλανδρίου. Στη 
συνέχεια ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της για την από 8/4/2019 
εισήγηση του Νομικού Γραφείου Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων στην οποία αναφέρονται 
τα εξής: 
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ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Με το από 5/4/2019 ενημερωτικό έγγραφο των Περιφερειακών Συμβούλων, οι οποίοι είναι μέλη της 
Επιτροπής Λαϊκών Αγορών μας γνωστοποιήθηκαν τα κατωτέρω : 
Στις 29-01-2018 ο Ιωάννης Σύρμας του Αντωνίου και της Φωτεινής υπέβαλε στη Διεύθυνση 
Λαϊκών Αγορών τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1313 καταγγελία του, αναφορικά με τις άδειες 
επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών που κατέχουν οι Βασίλειος Σύρμας του Αντωνίου, 
Δημήτριος Σύρμας του Αντωνίου και Αντώνιος Σύρμας του Παναγιώτη, με τον ισχυρισμό ότι οι 
ανωτέρω παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου 4497/13-11-2017 για την άδεια επαγγελματία 
πωλητή υπαιθρίου εμπορίου και συγκεκριμένα λαϊκής αγοράς καθώς και του νόμου 1599/1986 για 
ψευδή δήλωση και συγκεκριμένα ότι παραβιάζοντας τα άρθρα 19,20,21 και 22 του ν. 4497/2017 
και παραθέτοντας ψευδή στοιχεία περί των εισοδημάτων τους παρανόμως κατέχουν άδεια 
επαγγελματία πωλητή λαϊκής αγοράς, η οποία και πρέπει να ανακληθεί. 
Η καταγγελία του Ιωάννη Αντωνίου Σύρμα εισήχθη προς συζήτηση και λήψη απόφασης στην 
Επιτροπή Λαϊκών Αγορών όπως ο νόμος προβλέπει και κατόπιν διαδοχικών αναβολών στις 10-
05-2018 και στις 24-05-2018 προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία, να προσέλθουν τα 
ενδιαφερόμενα μέρη ενώπιον της Επιτροπής και να γνωμοδοτήσει επί του θέματος η αρμόδια 
Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, συζητήθηκε ενώπιον της Επιτροπής κατά τη 
συνεδρίαση της 3ης Οκτωβρίου 2014. 
Κατά τη συζήτηση ο καταγγέλλων δεν προσήλθε αλλά είχε καταθέσει τα με αριθμούς πρωτοκόλλου 
1941/07-02-2018 και 16941/29-08-2018 υπομνήματά του, ενώ οι καθ’ ου η καταγγελία προσήλθαν 
αυτοπροσώπως και εκπροσωπήθηκαν από την πληρεξούσια Δικηγόρο τους κ. Μάρθα 
Αθανασοπούλου.  
Η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών λαμβάνοντας υπ’ όψη της τα εκτιθέμενα αμφοτέρων των μερών, το με 
αριθμό 78745/19-07-2018 έγγραφο – γνωμοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, Δ/νση 
Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αλλά και το γεγονός ότι με το από 26-07-2018 
πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό καταχώρισης 1445814 της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, άλλαξε 
η σύνθεση του ΔΣ της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΥΡΜΑ ΑΒΕ», όπου κανείς πλέον εκ των 
καθ’ ου η καταγγελία δεν είναι μέλος της, το ΔΣ της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών κατόπιν διαλογικής 
συζήτησης, απεφάνθη κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντος του κ. Θεόδωρου Αγγελόπουλου) ότι δε 
συντρέχει νόμιμος λόγος να ανακληθούν οι χορηγηθείσες άδειες επαγγελματία πωλητή λαϊκής 
αγοράς στους καθ’ ου η καταγγελία. 
Επί της αποφάσεως αυτής με αριθμό 30/04-10-2018 της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών υπέβαλε 
μήνυση ο Ιωάννης Αντωνίου Σύρμας για παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία στην άνω 
πράξη κατά παράβαση των άρθρων 259, 46 εδ. α ΠΚ, στα μέλη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών 
καθώς και στους Αντώνιο, Βασίλειο και Δημήτριο Σύρμα, ενώ ο κ. Εισαγγελέας Πρωτοδικών 
Αθηνών, διέταξε τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης προς τον κ. Πταισματοδίκη Χαλανδρίου. 
Επειδή οι αιρετοί Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών, ήτοι ο κ. 
Ευσταθιάδης Μιλτιάδης (Πρόεδρος), η κ. Αποστολοπούλου Μαλάμω (μέλος), ο κ. Πάντζας 
Σπυρίδων (μέλος), η κ. Ειρήνη Μεταξά (μέλος), ο κ. Θεόδωρος Αγγελόπουλος (μέλος), ο κ. 
Φαρμάκης Ταξιάρχης (μέλος) και η κ. Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα (μέλος) χρήζουν νομικής 
υποστήριξης προκειμένου να καταθέσουν έγγραφες εξηγήσεις στις 12/04/2019 ενώπιον του κ. 
Πταισματοδίκη Χαλανδρίου, αιτούνται δε την ανάθεση σε εξειδικευμένο δικηγόρο του χειρισμού της 
ποινικής υποθέσεως με μηνυόμενους τους ίδιους. 
 
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».  

ΑΔΑ: 62ΟΦ7Λ7-ΦΡΖ



 3 

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. 

 
 
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 των αιρετών 
Περιφερειακών Συμβούλων οι οποίοι είναι μέλη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών 
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Β) Τον καθορισμό της αμοιβής του για την κατάθεση υπομνήματος ως πληρεξούσιος δικηγόρος 
των ανωτέρω ενώπιον του Πταισματοδίκη Χαλανδρίου 
 

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

 
Α) Την ανάθεση της νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Πταισματοδίκη Χαλανδρίου, των 
αιρετών Περιφερειακών Συμβούλων, οι οποίοι είναι μέλη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών, σε 
εξειδικευμένο εξωτερικό δικηγόρο 
Β) Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων  ογδόντα 
(2.480,00) € 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  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Τζίβα Αιμιλία 
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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