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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  4ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 1-3-2019 ηµέρα Παρασκευή 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. 4137/22-2-2019 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικά µε  την άσκηση του ενδίκου µέσου της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά 
της υπ’αρίθµ. υπουργικής αποφ. , αριθµ. οικ. 2/6748/∆ΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονοµικών , Γ. Χουλιαράκη, και αίτηση αναστολής εκτελέσεως της παραπάνω υπουργικής 
αποφάσεως. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη:     
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

Σάββας Ζαµανίδης 

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

 

7. Μπίγγας Στεφανος 
8. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Απόντος του Προέδρου κ Σάββα Ζαµανιδη, ο Αντιπρόεδρος Σοφοκλής Σιδηροπουλος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι σύµφωνα µε την ιε παρ 1 του αρ 72 του Ν 3852/2010 ορίζεται 
ότι η Οικονοµική Επιτροπή µε απόφασή της µπορεί να αναθέσει κατ’ εξαίρεση σε δικηγόρο , τον εξωδικαστικό 
ή δικαστικό χειρισµό , ανά υπόθεση , ζητηµάτων , τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του 
∆ήµου και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία.  
Ο Αντιπρόεδρος τόνισε ότι η Οικονοµική Επιτροπή η οποία είναι κατ’ αρχήν  αρµόδια για την άσκηση ενδίκων 
µέσων (άρθρ. 72 ν. 3852/2010),µε απόφαση της µπορεί να παραπέµπει  το θέµα λόγω µείζονος 
σπουδαιότητας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε  τη διάταξη του άρθρ. 72 παρ. 4 ν. 3852/2010: «Η 
Οικονοµική Επιτροπή µε ειδική απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της µπορεί 
να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητας της στο δηµοτικό συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, 
εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του. 
Με την υπ’αριθµ 9/2019  A.O.E η Οικονοµική Επιτροπή παρέπεµψε το θέµα της αρµοδιότητάς της, 
«Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισµός ενεργειών µετά την έκδοση της υπ’αρίθµ. 
υπουργικής αποφ. , αριθµ. οικ. 2/6748/∆ΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονοµικών , Γ. Χουλιαράκη», στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Εορδαίας για τη λήψη 
απόφασης λόγω ιδιαίτερης σοβαρότητας του θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 
3852/2010. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Εορδαίας µε την υπ΄αρίθµ 36/2019 Α.∆.Σ ενέκρινε την άσκηση ένδικου 
µέσου, της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ΄αρίθµ. υπουργικής απόφασης, αριθµ. οικ. 
2/6748/∆ΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών , Γ. Χουλιαράκη και 
ταυτόχρονα την κατάθεση αίτησης αναστολής εκτελέσεως της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης, καθώς επίσης 
ενέκρινε την απ΄ευθείας ανάθεση σε δικηγόρο Αθηνών για την κατάθεση και εκδίκαση των ανωτέρω ενώπιον 
του ΣτΕ για λογαριασµό του ∆ήµου Εορδαίας σύµφωνα µε το υπόδειγµα της αίτησης ακύρωσης που έχει 
αποσταλεί από την ΚΕ∆Ε. 
Κατόπιν τούτου ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιος Λιάκος, απέστειλε το µε αρ. πρωτ. 
4697/1-3-2019 έγγραφό του, το οποίο θέτω αυτούσιο: 
«…    Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή 
για την κάτωθι υπόθεση: 
  Προς εκτέλεση της υπ' αριθµ. 36/2019 Α.∆.Σ. εισηγούµαι να ανατεθεί σε δικηγόρο Αθηνών η κατάθεση 
αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής του ∆ήµου Εορδαίας κατά της υπ' αριθµ. ΥΑ 2/6748/∆ΛΚ/24-1-2019 

ΑΔΑ: Ψ6ΠΖΩΡ6-ΥΕΙ



(ΦΕΚ Β 104) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Γ. Χουλιαράκη ενώπιον του ΣτΕ και η παράσταση του 
συγκεκριµένου δικηγόρου κατά τη διαδικασία χορήγησης προσωρινής διαταγής µέχρι τη συζήτηση της αίτησης 
αναστολής και κατά τη συζήτηση της αίτησης αναστολής…». 
Επίσης σας παραθέτω την από 1-3-2019 προσφορά του ∆ικηγόρου Αθηνών κ. Χατζή Άγγελου του Ευαγγέλου, 
δικηγόρου παρ΄Αρείω Πάγω µε ΑΜ∆ΣΑ 26998 την οποία θέτω αυτούσια: 
«…. Για την κατάθεση αιτήσεως ακυρώσεως, καθώς επίσης και συζήτηση αιτήσεως αναστολής και προσωρινής 
διαταγής ως πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου Εορδαίας ενώπιον του ΣτΕ, καταθέτω προσφορά 990,00 
ευρώ χωρίς ΦΠΑ…». 
Από την Οικονοµική Υπηρεσία εκδόθηκε η σχετική Α.Α.Υ µε αριθµ. 379/4724/1-3-2019 µε καταχώρηση µε α/α 
4 στο µητρώο δεσµεύσεων, ποσού 1.227,60 ευρώ συνολικά. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 21/2019 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
• την περίπτωση της παρ.ιε του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
• το άρθρο 281 του Ν.3463/06 
• την περίπτ.ε παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του 

Ν.4555/18 
• τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικα ∆ικηγόρων) 
• Την από 1-2-2019 επιστολή της ΚΕ∆Ε 
• τις εξασφαλισµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού τρέχοντος έτους του ∆ήµου  στον ΚΑ 

00.6111.0000   
• την αριθµ. 379/4724/1-3-2019 Α.Α.Υ, µε καταχώρηση µε α/α 4 στο µητρώο δεσµεύσεων 
• την υπ’αριθµ 36/2019 Α∆Σ 
• το µε αρ. πρωτ. 4697/1-3-2019 έγγραφο του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας 
• την από 1-3-2019 προσφορά του ∆ικηγόρου Αθηνών κ. Χατζή Άγγελου του Ευαγγέλου 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 
Αναθέτει στο δικηγόρο Αθηνών κ. Χατζή Άγγελο, δικηγόρου παρ΄Αρείω Πάγω µε ΑΜ∆ΣΑ 26998 και ΑΦΜ 
119123341 ∆ΟΥ ΙΓ’ Αθηνών, την κατάθεση αιτήσεως ακυρώσεως, καθώς επίσης και κατάθεση και συζήτηση 
αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως και προσωρινής διαταγής, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου Εορδαίας, 
ενώπιον του ΣτΕ. 
Η αµοιβή για το σύνολο των ανωτέρω ενεργειών ανέρχεται στο ποσό των 990,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 
συνολικά 1.227,60 ευρώ µε το ΦΠΑ, κρίνοντάς την εύλογη και συµφέρουσα για τον ∆ήµο Εορδαίας και θα 
αντιµετωπισθεί από τον ΚΑ 00.6111.0000 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2019 ( σχετ. η υπ’αριθµ 36/2019 
Α∆Σ και την αριθµ. 379/4724/1-3-2019 Α.Α.Υ, µε καταχώρηση µε α/α 4 στο µητρώο δεσµεύσεων).  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 21/2019. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φώτιος Ιορδανίδης                              
Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Καιδης Αποστολος 
ΕυσταθιοςΚατσιδης                            
Γεωργιος Καραϊσκος 
Στεφανος Μπιγγας 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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