
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 8/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

Αρ. Απόφασης: 29/2023 

 

ΘΕΜΑ: Νομική υποστήριξη  Δημάρχου και αντιδημάρχων του Δήμου Στυλίδας - ορισμός 

πληρεξούσιου δικηγόρου - καθορισμός αμοιβή 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10 του μήνα Μαρτίου του 

έτους 2023 και ώρα 10:00 πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου 

η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 2083 – 06/03/2023 έγγραφη 

πρόσκληση της κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος κ. Ψάρρης 

Δημήτριος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν παρόντα τα 4 μέλη του ήτοι: 

  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 

   2) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    2) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

   3) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    3) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

   4) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

  

  

  
 

 

 

 

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ψάρρης Δημήτριος, 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης 

στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη. 

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για 

την τήρηση των πρακτικών. 
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Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ψάρρης Δημήτριος, 

ανακοίνωσε το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος  

εισήγηση,  που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη της, και  έχει ως εξής: 

1. Στη διάταξη του άρθρου 244 Α § 6 του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 

218 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19-7-2018) ορίζεται ότι : « 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 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.». 

2. Με την από 17-2-2023  κλήση της κυρίας πταισματοδίκη Λαμίας  κλήθηκαν να 

εμφανιστούν ενώπιον  της   στις  28-2-2023  και μετά από αναβολή στις  15-3-2023 και   

να παράσχουν εξηγήσεις  για ενδεχόμενη παράβαση των οριζόμενων στο άρθρο  10 

του Ν. 4830/2021  και ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ)  η Δήμαρχος  

Στυλίδας  και οι διατελέσαντες  αντιδήμαρχοι  Κων/νος  Χριστοδούλου,  Παναγιώτης 

Γιαλικαρης και Γεώργιος Κορμάζος  και Χρήστος Αλεξίου . Για την υπόθεση αυτή έχει 

σχηματιστεί   η με  ΑΒΜ:Δ2022/753  δικογραφία. 

  

3. Με αιτήσεις τους  προς το  Δήμο Στυλίδας, ζήτησαν  να τους παρασχεθεί νομική 

υποστήριξη  , προκειμένου  να παράσχουν γραπτές  εξηγήσεις, για τα ανωτέρω 

αδικήματα που φέρεται να τέλεσαν κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του κα 

ειδικότερα να οριστεί πληρεξούσιος  δικηγόρος από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου  Στυλίδας ,  για  να τους εκπροσωπήσει, παριστάμενος - προς υπεράσπισή 

τους - ενώπιον της κας  Πταισματοδίκη  του Πταισματοδικείου Λαμίας,  να συντάξει και 

να καταθέσει απολογητικά υπομνήματα. Η σχηματισθείσα δικογραφία αφορά πράξεις 

μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους  και όχι στο πλαίσιο του ιδιωτικού τους  βίου .  
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4. Στο Δήμο Στυλίδας,  δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής (πάγια 

αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα Δικαστήρια εκπροσωπώντας το Δήμο. 

 

5) Οι διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ.  ιε' του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-

2010), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1 περιπτ. ιθ' και 

της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134 / 9-8-2019), τροποποιήθηκε από τις διατάξεις 

του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α' 53 / 11-3-2020), αντικαταστάθηκε 

από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α' 197 / 12-10-2020) 

και ισχύει με το άρθρο 38 του Ν. 4795 / 2021 (ΦΕΚ 62 / Α’ /17-4-2021) και το άρθρο 37 

του Ν. 4915 / 2022 (ΦΕΚ 63 / Α’ / 24-3-2022) και το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12  

Α΄/19-1-2023) 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 

1, περιπτ. ιε' του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από τις 

διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ' και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134 

/ 9-8-2019), τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 

(ΦΕΚ Α' 53 / 11-3-2020), αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του 

Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α' 197 / 12-10-2020) και ισχύει με το άρθρο 38 του Ν. 4795 / 2021 

(ΦΕΚ 62 / Α’ / 17-4-2021) και το άρθρο 37 του Ν. 4915 / 2022 (ΦΕΚ 63 / Α’ / 24-3-2022), 

η λήψη απόφασης για : 

1. τη νομική υποστήριξη  της Δημάρχου Βιργινίας Στεργίου και των αντιδημάρχων 

Κων/νου  Χριστοδούλου,  Παναγιώτη Γιαλικαρη και Γεώργιου Κορμάζου  και Χρήστου 

Αλεξίου , αναφορικά με τη  παροχή εξηγήσεων ενώπιον της κας Πταισματοδίκη  του 

Πταισματοδικείου  στις 15-3-2023 σε σχέση με την  με  Α.Β.Μ : Δ2022/753  Δικογραφία  

της  Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας . 

2.  την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο του Δικηγορικού 

Συλλόγου Λαμίας κ. Γεώργιο Κ. Λιανό (Α.Μ. Δ.Σ.Λ. : 423), προκειμένου να παρασταθεί  

ενώπιον της κας Πταισματοδίκη  του  Πταισματοδικείου  Λαμίας   στις 15-3-2023 και σε 

οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ήθελε οριστεί  μετά από αναβολή ή ματαίωση  και να 

υποστηρίξει νομικά την κα Δήμαρχο και τους ως άνω  αντιδημάρχους του Δήμου 

Στυλίδας  

 

Β. τον καθορισμό της αμοιβής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, 

περ. δ’ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 203, 

παρ. 3 του Ν. 4555/2018, του άρθρου 3, παρ. 1, περ. ιθ’ του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 / Α’ 

/ 9-8-2019) και του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 / Α7 11-3-2020) και 
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τους πίνακες αμοιβής δικηγόρων, που θεσπίστηκαν με το Ν. 4194/2013 «Κώδικας 

Δικηγόρων» και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013, στο συνολικό 

ποσό των  τριακοσίων εβδομήντα ενός    (371,00)  ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%  και  

συνολικά μαζί  ΦΠΑ  460,04 ευρώ , για κάθε ένα  απ τους παρέχοντες εξηγήσεις  που  

αναλύεται ως εξής  σύμφωνα με το άρθρο 166 του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων)  

: 

α) για την παράστασή του  κατά την  απολογία  144 ,00 ευρώ   

β) για τη σύνταξη  απολογητικού υπομνήματος  107,00 ευρώ . 

γ) για το χρόνο απασχόλησης του δικηγόρου, μελέτη της δικογραφίας , ποσό (80,00 

ευρώ X 1,5 ώρες = 120,00 ευρώ . 

δ) για Φ.Π.Α. 24%, ποσό   89,04  ευρώ ( 371 X 24% = 89,04) 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1. Εγκρίνει τη νομική υποστήριξη  της Δημάρχου Βιργινίας Στεργίου και των 

αντιδημάρχων Κων/νου  Χριστοδούλου,  Παναγιώτη Γιαλικαρη και Γεώργιου Κορμάζου  

και Χρήστου Αλεξίου , αναφορικά με τη  παροχή εξηγήσεων ενώπιον της κας 

Πταισματοδίκη  του Πταισματοδικείου  στις 15-3-2023 σε σχέση με την  με  Α.Β.Μ : 

Δ2022/753  Δικογραφία  της  Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας . 

2. Εγκρίνει την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο του Δικηγορικού 

Συλλόγου Λαμίας κ. Γεώργιο Κ. Λιανό (Α.Μ. Δ.Σ.Λ. : 423), προκειμένου να παρασταθεί  

ενώπιον της κας Πταισματοδίκη  του  Πταισματοδικείου  Λαμίας   στις 15-3-2023 και σε 

οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ήθελε οριστεί  μετά από αναβολή ή ματαίωση  και να 

υποστηρίξει νομικά την κα Δήμαρχο και τους ως άνω  αντιδημάρχους του Δήμου 

Στυλίδας  

 

Β. Καθορίζει την αμοιβή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. δ’ 

του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 203, παρ. 3 

του Ν. 4555/2018, του άρθρου 3, παρ. 1, περ. ιθ’ του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 / Α’ / 9-8-

2019) και του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 / Α7 11-3-2020) και τους 

πίνακες αμοιβής δικηγόρων, που θεσπίστηκαν με το Ν. 4194/2013 «Κώδικας 

Δικηγόρων» και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013, στο συνολικό 
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ποσό των  τριακοσίων εβδομήντα ενός    (371,00)  ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%  και  

συνολικά μαζί  ΦΠΑ  460,04 ευρώ , για κάθε ένα  απ τους παρέχοντες εξηγήσεις  που  

αναλύεται ως εξής  σύμφωνα με το άρθρο 166 του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων)  

: 

α) για την παράστασή του  κατά την  απολογία  144 ,00 ευρώ   

β) για τη σύνταξη  απολογητικού υπομνήματος  107,00 ευρώ . 

γ) για το χρόνο απασχόλησης του δικηγόρου, μελέτη της δικογραφίας , ποσό (80,00 

ευρώ X 1,5 ώρες = 120,00 ευρώ . 

δ) για Φ.Π.Α. 24%, ποσό   89,04  ευρώ ( 371 X 24% = 89,04) 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

 

 

               ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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