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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: 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
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. 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 µε την υπ΄αρίθµ 72/2018 Α.Ο.Ε 
αποφασίστηκε οµόφωνα, µε βάσει το σκεπτικό αυτής, η  ανάθεση του δικαστικού χειρισµού 
(υπόθεση Energa Power), 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 εξουσιοδοτήθηκε 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. Επίσης εγκρίναµε 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 ψηφίσαµε ισόποση πίστωση από 
τον Κ.Α 00.6111.0000 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018. 
Η υπ΄αρίθµ 72/2018 Α.Ο.Ε εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθµ 71680/15-5-2018 απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτ. Μακεδονίας. 
Καθώς όµως στο σκεπτικό της εν λόγο απόφασης δεχθήκαµε ουσιαστικά την από 24/4/2018 
προσφορά του ∆ικηγόρου Αθηνών κ. Χατζή Άγγελου , ύστερα από έρευνα αγοράς, κρίνοντάς την 
συµφέρουσα για τον ∆ήµο Εορδαίας και εντός των ορίων που καθορίζει ο Πίνακας αµοιβών 
∆ικηγόρων για παράσταση αυτού ενώπιον του Πενταµελούς Εφετείου, εγκρίναµε και ψηφίσαµε 
τελικώς το ποσό των 999,00 ευρώ εκ παραδροµής, χωρίς να λάβουµε υπόψη πως το ποσό της 
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προσφοράς του ρητά ανέφερε την ανωτέρω τιµή χωρίς ΦΠΑ, ενώ και η δέσµευση του ποσού µε 
την ΠΑΥ 567/2018 ανερχόταν ορθώς στο ποσό µε το ΦΠΑ, ήτοι 1.238,76 ευρώ. 
Ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη της τροποποίησης της απόφασης 72/2018  στο σκέλος Β κατά το 
ορθό, ήτοι έγκριση και ψήφιση πίστωσης 1.238,76 ευρώ συνολικά  µε το ΦΠΑ. 
Με την έγκριση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε µε 
την υπ’ αριθµ. 363/2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και νοµιµοποιήθηκε µε την αρ. πρωτ. 
4080/14-1-2019 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης (Α∆Α 698ΦΟΡ1Γ-Λ∆Ο), εκδόθηκε η 
υπ’αριθµ. 380/4739/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου µε α/α 5 αριθµό 
καταχώρησης στο µητρώο δεσµεύσεων για το έτος 2019 από τον ΚΑ 00.6111.0000 σε ύψος 
ποσού 1.238,76 ευρώ, του εν λόγω έτους. 

Προς επίρρωση των ανωτέρω, θέτω εκ νέου υπόψη σας την από 24/4/2018 προσφορά του 
∆ικηγόρου Αθηνών κ. Χατζή Άγγελου, στην προσφορά του οποίου ρητά αναφέρεται ότι το ποσό 
της προσφοράς του, ήτοι 999,00 ευρώ, είναι χωρίς ΦΠΑ. 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
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  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 
6. την υπ΄αρίθµ 380/4739/2019 Α.Α.Υ 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

τροποποιεί την υπ΄αρίθµ 72/2018 Α.Ο.Ε ως προς το σκέλος Β, ως εξής: 
Εγκρίνει την αµοιβή του δικηγόρου, στο τελικό ποσό των 1.238,76 ευρώ µε το ΦΠΑ, 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 2019. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 25/2019. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    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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