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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 538 
          213 20 63 776 
  
 
Συνεδρίαση 5η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 159/2020 
  Στην Αθήνα, σήμερα στις 28-01-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας 

Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 
61431 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 23-01-2020. 
 

Θέμα 4ο εκτός ημερήσιας διάταξης  

Πρόσληψη Δικηγόρου για εκπροσώπηση πρώην αιρετού της Περιφέρειας σε ποινικό δικαστήριο. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγέλης Σπυρίδων 

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

 Κουρή Μαρία 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μεθυμάκη Άννα 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
 
 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, και 
αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος καθώς η 
δικάσιμος έχει οριστεί για τις 3/2/2020, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ αρ. πρωτ. 65662/24-1-2020 στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Σε συνέχεια του ως άνω υπό (1) σχετικού εγγράφου που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας, σας 
αναφέρουμε τα ακόλουθα: 
 

Α.  Σύμφωνα με το άρ. 244Α παρ. 6 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 218  
Ν.4555/2018 και ισχύει, «6. Οι Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται 
να παρέχουν νομική υποστήριξη στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των 
Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή 
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άσκησης ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την 
ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση 
ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπησή 
τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου 
προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της 
οικονομικής επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση 
γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που προσλαμβάνεται σύμφωνα με την περίπτωση ιε` της 
παραγράφου 1 του άρθρου 72 και σύμφωνα με την περίπτωση ιγ` της παραγράφου 1 του άρθρου 
176, αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των 
περιφερειών.». 

     Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρ. 176 παρ.1 περ. κ’ του ίδιου νόμου, είναι δυνατή με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής «κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, 
ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα της περιφέρειας και 
απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ». 

Β. Με την υπό (2) σχετικό αίτησή του, ο εν λόγω πρώην Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος 
Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής, ζητά την ανάθεση ποινικής του υπόθεσης 
(παράβαση καθήκοντος κατ’ άρθρ. 259 ΠΚ κατά τη διάρκεια της θητείας του λόγω, παράνομης κατά 
το κατηγορητήριο, χορήγησης προσωρινής άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης), σε 
εξωτερικό δικηγόρο για την υπεράσπισή του ενώπιον του Στ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών 
κατά τη δικάσιμο της 3ης.2.2020 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 

Γ. Επειδή η δικαστική εκπροσώπηση των υπαλλήλων και αιρετών έχει ανατεθεί κατά τις ως άνω 
διατάξεις, στους δικηγόρους της Περιφέρειας, είναι δε κατ’ εξαίρεση, δυνατή η ανάθεση ποινικής 
υπόθεσης με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε δικηγόρο εκτός των ανωτέρω,  υπό τις 
προϋποθέσεις του νόμου (σημαντικό ζήτημα για τα συμφέροντα της Περιφέρειας, εξειδικευμένη 
γνώση και εμπειρία της υπόθεσης).  

     Επειδή η συγκεκριμένη υπόθεση σχετίζεται με τα συμφέροντα της Περιφέρειας, καθόσον αφορά τη 
νομιμότητα χορηγηθείσης άδειας από (πρώην) όργανό της. Είναι δε προς όφελός της η αθώωσή 
του, ώστε να αποτραπεί αφενός η δυσφήμισή της, αφετέρου δε η έγερση αστικών αξιώσεων σε 
βάρος της για τη συγκεκριμένη υπόθεση. 

     Επειδή, όπως είναι αυτονόητο, δεν αρνούμαστε την εκπροσώπηση του ανωτέρω συμβούλου 
ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, φρονούμε όμως ότι η εν λόγω υπόθεση απαιτεί εξειδικευμένη 
γνώση και εμπειρία και ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να ανατεθεί σε δικηγόρο επιλογής και 
εμπιστοσύνης του αιτούντος. 

  
   Κατόπιν αυτών εισηγούμαστε θετικά και σας διαβιβάζουμε το σχετικό αίτημα για να κρίνετε    
   αρμοδίως. 
 

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

 

  Την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο επιλογής και εμπιστοσύνης του αιτούντος (πρώην Εντεταλμένος 
Περιφερειακός Σύμβουλος Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής) για την υπεράσπισή του 
ενώπιον του Στ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 3ης/2/2020 ή σε οποιαδήποτε 
μετ’ αναβολή δικάσιμο. 

 
 Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό.  

 

  Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας 

  Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Κατριβάνος Γεώργιος 
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