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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   27/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   214/2011 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η   Αυγούστου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

27η/2011 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 47760/19-8-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημήτριος Μπούχαλης, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη, οι κ.κ.:    

1) Κουδούνης Αργύριος, 2) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 3) Πολίτης Δημήτριος, 4) 

Στασινόπουλος Στυλιανός, 5) Φαββατάς Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 220 

απόφαση) και 7) Φωτέας Νικόλαος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 215 απόφαση).  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Βασιλόπουλος 

Αθανάσιος και 2) Μπουζιάνης Παύλος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ.  Καρβέλης Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 216  απόφαση) ο 

οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Μπουζιάνη Παύλο.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Μπεχράκης Σταμάτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 220 απόφαση).  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης 

θέμα που το Σώμα αποδέχθηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα λόγω του 

κατεπείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Νομική υποστήριξη υπαλλήλου. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 45474/10-8-
2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Αμαξοστασίου του Δήμου Καλαμάτας, 
η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Νομική υποστήριξη υπαλλήλου. 
 
Σας γνωρίζουμε ότι ο υπάλληλος της υπηρεσίας μας κ. Παναγιώτης Μπάκας οφείλει να 
εμφανισθεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Καλαμάτας την 21η-10-2011 προκειμένου 
να αντιμετωπίσει μήνυση που έχει υποβληθεί εναντίον του για τον τρόπο εκτέλεσης 
των υπηρεσιακών του καθηκόντων. Συγκεκριμένα την 24-05-2008 η υπηρεσία μας 
έκανε αποσύρσεις εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων με την εταιρία << Αφοί Φλώρου>> 
η οποία εδρεύει  στη Λάρισα, έπειτα από δημοπρασία του ΟΔΔΥ. Επιβλέπων από 
πλευράς της υπηρεσίας μας ήταν ο κ. Παναγιώτης Μπάκας ο οποίος επιβλέπει όλες τις 
αποσύρσεις των εγκαταλειμμένων οχημάτων. Κατά της διαδικασίας απόσυρσης του 
τελευταίου αυτοκινήτου, της ημέρας εκείνης, η ιδιοκτήτριά του κα Χρυσούλα  
Στεφανούρη  προσέφυγε δικαστικά, ισχυριζόμενη ότι έγινε μεγάλη ζημιά στο 
αυτοκίνητό της. 
 
Ο κ. Π. Μπάκας με την από 18-03-2011 σχετική αίτησή του (αρ. πρωτ. του Δήμου 
12151/22-03-2011), είχε εκθέσει τα πραγματικά περιστατικά και είχε ζητήσει τη νομική 
του υποστήριξη από τον Δήμο, επικαλούμενος τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 
3316/2005. Οι παραπάνω όμως διατάξεις αντικαταστάθηκαν από τις αντίστοιχες του Ν. 
3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπου στο εδάφιο στ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 244 
προβλέπονται τα εξής: «Τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναλαμβάνουν 
την εκπροσώπηση υπαλλήλων δήμων και περιφερειών, ενώπιον των δικαστηρίων η 
των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους αποδίδονται 
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. … Η εκπροσώπηση συντελείται μετά από 
γραπτή αίτηση του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη και εφόσον έχει προηγηθεί 
σχετική απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου η οποία λήφθηκε με 
πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών τους. Για την ανάθεση της υπόθεσης, 
κατά τα προηγούμενα εδάφια, εκδίδεται απόφαση του Προέδρου του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους». 
 
 
Σε υλοποίηση των παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, με τη 219/2011 
απόφασή του, εξουσιοδότησε τον κ. Δήμαρχο για την υποβολή αιτήματος προς το 
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τη νομική υποστήριξη του κ. Π. Μπάκα και ο κ. 
Δήμαρχος υλοποίησε την απόφαση αυτή με το 28736/06-06-2011 σχετικό έγγραφο 
αίτημά του πλην όμως οι παραπάνω αναφερόμενες νέες διατάξεις έχουν επίσης 
αντικατασταθεί από τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3979/ 2011 όπου 
προβλέπονται τα εξής: «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, 
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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.» 
 
Κατόπιν όλων αυτών παρακαλούμε να ορίσετε δικηγόρο για τη νομική υποστήριξη του 
κ. Π. Μπάκα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πλέον διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 
3979/2011, με την ελπίδα ότι δεν έχει μεσολαβήσει στο μεταξύ και άλλη τροποποίηση 
νόμου. Διευκρινίζεται ότι η δικάσιμος της 21ης-10-2011 έχει προσδιοριστεί μετά από 
δύο αναβολές γιατί δεν είχε οριστεί στις δύο προηγούμενες έγκαιρα δικηγόρος του κ. 
Μπάκα. 
 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Παπαδόπουλος Ιωάννης» 

 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει τον ορισμό της δικηγόρου του Δήμου κας Αθανασίας Δημοπούλου 
για τη νομική υποστήριξη του δημοτικού υπαλλήλου κ. Μπάκα Παναγιώτη, ο 
οποίος οφείλει να εμφανισθεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Καλαμάτας 
την 21η -10-2011 προκειμένου να αντιμετωπίσει μήνυση που έχει υποβληθεί 
εναντίον του για τον τρόπο εκτέλεσης των υπηρεσιακών του καθηκόντων, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 45474/10-8-2011 
εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Αμαξοστασίου του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μπούχαλης   1. Κουδούνης Αργύριος 

  2. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  3. Πολίτης Δημήτριος 

  4. Στασινόπουλος Στυλιανός 
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  5. Φαββατάς Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 31 Αυγούστου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

                                                                                              
 


