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ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2022 

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου. 

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 

Έχοντας λάβει υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 

72 παρ. 1, εδ. ιδ΄του Ν. 3852/2010 

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρου 244Α του N.3852/10, όπως 

προστέθηκε από το  άρθρο 218 του N. 4555/18 

3. Την από 28-2-2022 κλήση για ύποπτο της Πταισματοδίκη Λάρισας 

του Α΄ Τμήματος Σταματίας Γκαρά.  

 4. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας δεν έχει προσλάβει δικηγόρο με μηνιαία 

αντιμισθία και θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος. 

5. το άρθρο 281 του Ν.3463/06 

6. την περιπτ. ε παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από 

την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 

7. τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων) 

8. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 

του Δήμου  στον ΚΑ 00.6111 «αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 

έτους 2022 

9. Την με αριθμό πρωτ.  2174/10-3-2022 Αίτηση του Σκαρκάλη 

Χρήστου  προς τον Δήμαρχο, όπου αιτείται την νομική του 

εκπροσώπηση ενώπιον κάθε αρμόδιας Δικαστικής Αρχής και κάθε 

Αρμόδιου δικαστηρίου  

10. Την θετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, αφού 

προβαίνοντας σε έναν κατ’ αρχήν έλεγχο της δικογραφίας διαπίστωσε 

ότι στην εκδικαζόμενη υπόθεση, ο ανωτέρω δημοτικός σύμβουλος του 

Δήμου Αγιάς κατηγορείται ως ύποπτος για πράξεις που αφορούν στην 

ενάσκηση των καθηκόντων του. Συνεπώς είναι αυταπόδεικτο ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου περί παροχής νομικής κάλυψης 

στον αιτούντα.  

11. Την αριθμ.278/2250/14-3-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

του Δημάρχου 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-244%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-218-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD/
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

Α. Δίνουμε την εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο του 

Πρωτοδικείου Λάρισας Σταυρούλα Γκούμα, (ΑΦΜ : 043949608), με 

Α.Μ. Δ.Σ.Λ. 549, κάτοικο Λάρισας, Μανωλάκη 9-11,  να συντάξει , 

καταθέσει απολογητικό υπόμνημα ενώπιον της Πταισματοδίκη Λάρισας 

του Α΄ Τμήματος Σταματίας Γκαρά και για λογαριασμό του Σκαρκάλη 

Χρήστου, δημοτικού συμβούλου του Δήμου Αγιάς, καθώς και να 

παραλάβει αντίγραφα του φακέλου της δικογραφίας , αφού κατηγορείται 

ως ύποπτος για ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 28 του Ν. 1650/86 και 

άρθρου 98 Π.Κ.  

  Β.  Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται,     

αναρτάται στο Διαύγεια, δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου 

Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως. 
 

 Ο Δήμαρχος Αντώνης  

 

 

Ν. Γκουντάρας 
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