
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ 155/2018  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 25-9-2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε 
την αρ. πρωτ. 19374/14-9-2018 πρόσκληση του Προέδρου , η οποία 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
Εξουσιοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας για άσκηση αγωγής. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
       
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Ευσταθιος Κατσιδης 
6. Καιδης Αποστολος 

 

7. Στέφανος Μπίγγας  
8. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
9. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών 
ότι µε την 19223/13-9-2018 εισήγησή του, ο Νοµικός Συµβούλος του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιος Λιάκος,  
εισηγείται τα κάτωθι: 
«…Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή για 
την κάτωθι υπόθεση: 
Στις 10 Οκτωβρίου 2018 εκδικάζεται µετά από αναβολή ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 
9-10-2017, µε αριθµ. γεν. κατ. 583317/2017 και ειδ. Κατ. 2425/2017 αγωγή των Μαλαµατής Τζιάπου  και 
λοιπών σύνολο 92 κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και των ∆ήµων Κοζάνης, Εορδαίας, Βοίου και Σερβίων- 
Βελβενδού, η οποία αφορά την καταβολή αναδροµικών σε καθαρίστριες- εργαζόµενες πλέον στους ∆ήµους, 
λόγω µη αναγνώρισης της προυπηρεσίας τους µε µισθώσεις έργου στο Ελληνικό ∆ηµόσιο ως δηµόσια, για το 
χρονικό διάστηµα των ετών 2001 εώς 2011. Η 13η έως την 47η των εναγουσών στρέφονται κατά του ∆ήµου 
Εορδαίας. Επειδή την ίδια ηµέρα εκδικάζεται ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου ∆υτικής Μακεδονίας αίτηση του 
∆ήµου Εορδαίας κατά της ∆ΕΗ µε αντικείµενο τον καθορισµό οριστικής τιµής µονάδος στην απαλλοτρίωση του 
οικισµού Πτελεώνα, δεν είµαι σε θέση να παραστώ και να υπερασπίσω τα δικαιώµατα του ∆ήµου ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Ως εκ τούτου πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή η 
οποία να διορίσει δικηγόρο Αθηνών και να τον εξουσιοδοτήσει να παραστεί για λογαριασµό του ∆ήµου κατά 
την ανωτέρω δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε µετ΄αναβολή δικάσιµο στην εκδίκαση της εν λόγω υπόθεσης…». 
Παραθέτω στο σώµα την µε αρ. εισερχοµένου 20034/25-9-2018 οικονοµική προσφορά της κας. Γεωργίας- 
Ευτυχίας Μπαλιτσάρη, ∆ικηγόρου Αθηνών µε Α∆ΜΥΣΑ:33832, βάσει της οποίας µας ενηµερώνει ότι η αµοιβή 
της, για την εν λόγω υπόθεση, θα ανέλθει στο ποσό των 310 ευρώ µε Φ.Π.Α. (σχετ. η υπ΄αρίθµ 20104/2018 
ΑΑΥ). 
Ο Πρόεδρος πρότεινε νε γίνει δεκτή η αιτίαση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας κ. Λιάκου 
Ευθύµιου καθώς  την ίδια ηµέρα εκδικάζεται ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου ∆υτικής Μακεδονίας αίτηση του 
∆ήµου Εορδαίας κατά της ∆ΕΗ µε αντικείµενο τον καθορισµό οριστικής τιµής µονάδος στην απαλλοτρίωση του 
οικισµού Πτελεώνα και δεν είναι σε θέση να παραστεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  

ΑΔΑ: 6ΥΕΠΩΡ6-Η7Ι



1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2. την υπ΄αρίθµ 19223/13-9-2018   εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας 
3. η µε µε αρ. εισερχοµένου 20034/25-9-2018 οικονοµική προσφορά 
4. η υπ΄αρίθµ 20104/2018 ΑΑΥ 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει και αναθέτει το δικαστικό χειρισµό (σύνταξη και κατάθεση πρότασης) της από 9-10-2017, µε 
αριθµ. γεν. κατ. 583317/2017 και ειδ. Κατ. 2425/2017 αγωγής των Μαλαµατής Τζιάπου  και λοιπών 
σύνολο 92 κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και των ∆ήµων Κοζάνης, Εορδαίας, Βοίου και Σερβίων- 
Βελβενδού, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στην ∆ικηγόρο Αθηνών Γεωργία- Ευτυχία 
Μπαλιτσάρη, ∆ικηγόρο Αθηνών µε Α∆ΜΥΣΑ:33832 µε ΑΦΜ 143884627 ∆ΟΥ Ι΄Αθηνών, ∆/νση 
Ιπποκράτους 101 Αθήνα και εξουσιοδοτεί αυτήν να παραστεί για λογαριασµό του ∆ήµου Εορδαίας κατά 
την δικάσιµο στις 10-10-2018 ή σε οποιαδήποτε µετ΄αναβολή δικάσιµο στην εκδίκαση της εν λόγω 
υπόθεσης. 

2. Η δικηγορική αµοιβή της εν λόγω ∆ικηγόρου για τις ανωτέρω ενέργειες, ανέρχεται στο ποσό των 310,00 
ευρώ µε Φ.Π.Α, κρίνοντάς την συµφέρουσα για τον ∆ήµο και θα αντιµετωπιστεί από τον Κ.Α 
00.6111.0000, του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 (σχετ. η υπ΄αρίθµ 20104/2018 ΑΑΥ). 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 155/2018. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    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 
Στέφανος Μπίγγας 

Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
                   Γεωργιος Καραϊσκος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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