
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ 72/2018  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 30-4-2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, 
ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 9325-24-4-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα 
µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει 
απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο, για την κατάθεση παράστασης πολιτικής αγωγής 
υπέρ του ∆ήµου, εξουσιοδότηση αυτού για παράσταση και καθορισµός της αµοιβής του.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα 
παρακάτω µέλη: 
       
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1.Στέφανος Μπίγγας  
 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης    

4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   

5. Ευσταθιος Κατσιδης 
6. Καιδης Αποστολος 

 

7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
8. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανίδης  εισηγούµενος  το ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των µελών την υπ΄αρίθµ εισήγηση 9230/23-4-2018 του Νοµικού Συµβούλου η οποία έχει 
ως εξής: "…Στις 09-5-2018 συζητείται ενώπιον του Α’ Πενταµελούς Εφετείου Αθηνών η ποινική 
υπόθεση µε κατηγορούµενο τον Αριστείδη Φλώρο κτλ (υπόθεση Energa Power). Η εκδίκαση της 
υπόθεσης αυτής έχει γνωστοποιηθεί στον ∆ήµο , µε την αποστολή της υπ’ αριθµ. 348/2017 
κλήσης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Επειδή απαιτείται ο ∆ήµος να παραστεί στη 
συγκεκριµένη δίκη ως πολιτικώς ενάγων, καθώς οι κατηγορούµενοι έχουν υπεξαιρέσει ποσά 
δηµοτικών τελών που έπρεπε να µας αποδώσουν. Επειδή λόγω των υποχρεώσεων µου σε άλλες 
δίκες του ∆ήµου και της µεγάλης διάρκειας της συγκεκριµένης δίκης, η οποία θα διαρκέσει για 
πολλούς µήνες, σε συνεχείς διακοπείσες συνεδριάσεις σε κάθε βδοµάδα , δεν είµαι σε θέση να 
παραστώ και να υπερασπίσω τα δικαιώµατα του ∆ήµου στην εν λόγω υπόθεση. Ως εκ τούτου 
πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή η οποία να διορίσει δικηγόρο Αθηνών 
και να τον εξουσιοδοτήσει να καταθέσει παράσταση πολιτικής αγωγής υπέρ του ∆ήµου για 
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χρηµατική ικανοποίηση του υπεξαιρεθέντος ποσού και να παραστεί στην υπόθεση αυτή για 
λογαριασµό του ∆ήµου κατά την ανωτέρω δικάσιµο, σε κάθε διακοπείσα συνεδρίαση ή σε 
οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο στην εκδίκαση της εν λόγω υπόθεσης". 
∆υνάµει του υπ’αριθµ 365/2014 Βουλεύµατος του Συµβουλίου Εφετών Αθηνών, παραπέµπονται  
να δικαστούν συγκεκριµένοι κατηγορούµενοι, µε την ιδιότητα των νοµίµων εκπροσώπων , 
διευθυνόντων συµβούλων κλπ των εταιριών , κατηγορούµενοι µεταξύ άλλων ότι υπεξαίρεσαν µε 
την ιδιότητα του διαχειριστή ξένης περιουσίας , υπό ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις , κατά 
το χρονικό διάστηµα από Σεπτέµβριο 2011 ως Ιουλιο του 2012 , ως προς τον ∆ήµο µας,  το 
χρηµατικό ποσό των 52.505,76 ευρώ η εταιρία ENERGA και το χρηµατικό ποσό των 41.211,93 
ευρώ η εταιρεία HELLAS POWER και συνολικά το χρηµατικό ποσό των 93.717,69 , που αφορούσε 
σε αποδοτέα δηµοτικά τέλη καθαριότητας ( Ν25/1975) , στο φόρο ηλεκτροδοτούµενων χώρων ( 
αρ 10 Ν1080/1980) και στο τέλος ακινήτου περιουσίας ( αρ 24 ν 2130/1993) , τα οποία ενώ 
εισέπραξαν , δεν τα απέδωσαν και τα ιδιοποιήθηκαν παράνοµα. 
Με την υπ΄αρίθµ 461/2014 Α.Ο.Ε αποφασίστηκε να παραστεί ο ∆ήµος Εορδαίας ως πολιτικώς 
ενάγων στο Α Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων Αθηνών κατά την δικάσιµο της 16ης Ιανουαρίου 
2015 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο, στην ανωτέρω ποινική δικη για χρηµατική 
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και απόδοση σύµφωνα µε το αρ 373 ΚΠοιν∆ των ανωτέρω 
οφειλοµενων ποσών στον ∆ήµο µας και εξουσιοδοτήθηκε ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου 
Εορδαίας  Ευθυµιος Λιάκος του Χρήστου (ΑΜ 359 ∆ικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης), να δηλώσει 
την παράσταση πολιτικής αγωγής στο ανωτέρω δικαστήριο και να προβεί σε όλες εκείνες τις 
διαδικαστικές πράξεις που απαιτούνται. 
Στην παρ. 1 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που 
διορίζονται από ∆ήµο ή Κοινότητα αµείβονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ’ωδικα περί 
∆ικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.  
Ο δικηγόρος δικαιούται να λάβει αµοιβή από τον εντολέα του για κάθε εργασία του, δικαστική ή 
εξώδικη, καθώς και για κάθε δαπάνη δικαστηριακή ή άλλη που κατέβαλε για την εκτέλεση της 
εντολής που του ανατέθηκε. (άρθρο 57 παρ.1 του Ν.4194/2013). 
Στις παρ.1 έως 3 του άρθρου 58 του Ν.4194/13 ορίζονται τα εξής:  

«1. Η αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται ελεύθερα µε έγγραφη συµφωνία µε τον εντολέα του ή τον 
αντιπρόσωπό του. 
2. Η συµφωνία αυτή περιλαµβάνει είτε όλη τη διεξαγωγή της δίκης είτε µέρος ή ειδικότερες 
πράξεις αυτής ή κάθε άλλης φύσης νοµικές εργασίες, δικαστικές ή εξώδικες. 
3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη συµφωνία, η αµοιβή του δικηγόρου καθορίζεται, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα επόµενα άρθρα του Κώδικα, µε βάση την αξία του αντικειµένου 
της δίκης και, σε περίπτωση που το αντικείµενο της δίκης δεν αποτιµάται σε χρήµα και δεν 
ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα, µε βάση τις αµοιβές που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι του 
Κώδικα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτού.». 
Ως εκ τούτων και λόγω των υποχρεώσεων του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου σε άλλες δίκες του 
∆ήµου αλλά και της µεγάλης διάρκειας της συγκεκριµένης δίκης, διαφαίνεται ότι δεν είναι σε θέση 
να παραστεί ο ίδιος και να υπερασπιστεί τα δικαιώµατα του ∆ήµου στην εν λόγω υπόθεση. 
Κατόπιν έρευνας αγοράς, κατατέθηκε στις 24/4/2018 από δικηγόρο Αθηνών και συγκεκριµένα από 
τον κ. Χατζή Άγγελο – Ευάγγελο του Αλεξάνδρου µε ΑΜ∆ΣΑ 26998, προσφορά για παράσταση 
αυτού για έως και τρεις (3) µετ΄αναβολή δικάσιµους, ώστε να  καταθέσει παράσταση πολιτικής 
αγωγής υπέρ του ∆ήµου για την εν λόγο υπόθεση, στο τελικό ποσό των 999,00 ευρώ. 
Με βάσει την παρ 1.3 του άρθρου 58 του Ν. 4194/13 και καθώς  δεν υπάρχει έγγραφη 
συµφωνία, η αµοιβή του δικηγόρου προτείνεται να καθοριστεί στο ανωτέρω ποσό των 999,00 
ευρώ, καθώς είναι κατώτερη του οριζοµένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Πίνακας Αµοιβών δικηγόρων για 
παράσταση ενώπιον του Πενταµελούς Εφετείου) . 
Από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου έγινε η δέσµευση της πίστωσης  του πρ/σµού οικ.έτους 
2018  και συγκεκριµένα η σχετική Π.ΑΥ είναι η 567/2018, από τον Κ.Α.Ε 00.6111.0000. 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
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Αριθµ. απόφ. 72/2018 

 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2.τις διατάξεις των Ν. 3463/06, Ν.4194/13 
3. την υπ΄αρίθµ 9230/23-4-2018 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου και της µεγάλης 
διάρκειας της συγκεκριµένης δίκης 
4. την από 24/4/2018 προσφορά του ∆ικηγόρου Αθηνών  
5. την υπ΄αρίθµ 567/2018 ΠΑΥ 
 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 
 

Α. Αναθέτει τον δικαστικό χειρισµό της προαναφερόµενης υπόθεσης , βάσει της αρίθµ 348/2017 
κλήσης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον ∆ικηγόρο Αθηνών Χατζή Άγγελο –Ευάγγελο του 
Αλεξάνδρου µε ΑΜ∆ΣΑ 26998 και ΑΦΜ 1191233341 ∆/ νση: Αιθέρος 4 Αθήνα και εξουσιοδοτεί 
αυτόν να καταθέσει παράσταση πολιτικής αγωγής υπέρ του ∆ήµου Εορδαίας για χρηµατική 
ικανοποίηση του υπεξαιρεθέντος ποσού και να παραστεί στην εν λόγο υπόθεση για λογαριασµό 
του ∆ήµου, κατά την δικάσιµο στις 9-5-2018 και για έως και τρεις (3) µετ΄αναβολή δικάσιµους. 
Β. Εγκρίνει την αµοιβή του δικηγόρου, στο τελικό ποσό των 999,00 ευρώ, ως εύλογη διότι δεν 
ξεπερνά τα όρια που τίθενται στον Πίνακα των αµοιβών των δικηγόρων για παράσταση σε 
δικαστήρια και ψηφίζει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 00.6111.0000 του προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2018. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 72/2018. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 

Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 

Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
                   Γεωργιος Καραϊσκος 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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