
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ. 99/2019                          
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 24-10-2019 ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 21114/18-10-2019 
πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 
όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την παράσταση κατά την συζήτηση της υπ’αριθµ 88966/2019 Προσωρινής ∆ιαταγής 
ενώπιoν του Μονοµελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών και καθορισµός της αµοιβής του. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
8. ∆ηµήτριος Σπόντης  
  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα , έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ 21535/23-10-2019 εισήγηση του 
Νοµικού Συµβούλου  κ.Ευθ.Λιακου στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
   « Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή για την κάτωθι 
υπόθεση: 
   Στις 18-10-2019 επιδόθηκε στον ∆ήµο η µε αριθµ. κατ. 88966/2019 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων των 1)Kωνσταντίνου 
Αγγελίδη του Παύλου, 2)Γεώργιου Αθανασιάδη του Παύλου, 3)Ζωής Ζαχοπούλου του ∆ηµητρίου, 4)Γεώργιου Ζωσιµιάδη του 
Αλέξανδρου, 5)Σπυρίδωνα Καραισαρίδη του Γεωργίου, 6)Κωνσταντίνου Καρατόλια του Χρήστου, 7)∆ηµητρίου Κοσµίδη του 
Κωνσταντίνου, 8)Μαρίνας Κροµλίδου του Βίκτωρα, 9)Ναντέζντας Πεχλιδανίδου του ∆ηµητρίου, 10)Ελένης Ρήγα του 
Κωνσταντίνου, 11)Ευσταθίας Σαχανίδου του Νικολάου, 12)Ευάγγελου Τσιφτσάκη του Νικολάου, 13)∆ηµητρίου Τσιφτσάκη 
του Νικολάου και 14)Αθηνάς Μπολίκα του Περδίκα κατά του ∆ήµου Εορδαίας, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών και ορίστηκε χρόνος συζήτησης της προσωρινής διαταγής η 25η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10.30 στο Πρωτοδικείο 
Αθηνών. 
  Επειδή στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2019 πρέπει να παρίσταµαι ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων ∆υτικής 
Μακεδονίας, το οποίο συνεδριάζει στην Κοζάνη, υπερασπιζόµενος εντολέα µου για σοβαρή ποινική υπόθεση και ως εκ 
τούτου αδυνατώ να παραβρίσκοµαι κατά την εκδίκαση της ανωτέρω προσωρινής διαταγής, πρέπει να αποφασίσετε να 
ανατεθεί η εκπροσώπηση του ∆ήµου Εορδαίας σε δικηγόρο Αθηνών κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής στις 25-
10-2019.» 
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Ο Αντιπρόεδρος απευθυνόµενος στα µέλη ανέφερε ότι : 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 Κώδικα περί 
∆ικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. 
Στην παρ.1 του άρθρου 57 του Ν.4194/13 (Κώδικα ∆ικηγόρων) ορίζεται ότι 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. 
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 τούτου και λόγω των υποχρεώσεων του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου  , 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 23-10-2019 από δικηγόρο Αθηνών και συγκεκριµένα από τον κ. Χατζή Άγγελο – 
Ευάγγελο του Αλεξάνδρου µε ΑΜ∆ΣΑ 26998, προσφορά για παράσταση αυτού στην εν λόγο υπόθεση, στο  ποσό των 
150,00 ευρώ ,χωρίς ΦΠΑ. 

Αντιπρόεδρος, προτείνω: «Να γίνει δεκτό το κώλυµα του Νοµικού Συµβούλου  να παρευρεθεί στις 25-10-2019 στο 
Πρωτοδικείο Αθηνών και προκειµένου να εκπροσωπηθεί ο ∆ήµος  να αποφασίσουµε 
Α. Την ανάθεση εκπροσώπησης του ∆ήµου κατά την συζήτηση της υπ’αριθµ 88966/2019 Προσωρινής ∆ιαταγής ενώπιoν του 
Μονοµελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών, στον ∆ικηγόρο Αθηνών Χατζή Άγγελο –Ευάγγελο του Αλεξάνδρου µε ΑΜ∆ΣΑ 26998 και 
ΑΦΜ 1191233341 ∆/νση : Αιθέρος 4 Αθήνα,  και να εξουσιοδοτήσει αυτόν να παραστεί  στην εν λόγο υπόθεση για 
λογαριασµό του ∆ήµου, κατά τη  δικάσιµο στις 25-10-2019  
Β. Να  εγκρίνουµε την αµοιβή του δικηγόρου, στο  ποσό των 150,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ως εύλογη ενώ  η δαπάνη θα 
αντιµετωπισθεί από τον Κ.Α 00.6111.0000 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2019.» 
Η σχετική εντολή θα ισχύει µόνο για την συγκεκριµένη συζήτηση ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών , επιπλέον ο οριζόµενος 
δικηγόρος θα πρέπει να λειτουργήσει σύµφωνα µε την  319/2018 Α∆Σ. 
 Στον πρ/σµο οικ. έτους 2019  και συγκεκριµένα στον Κ.Α. 00.6111.0000 υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση προκειµένου να 
αντιµετωπισθεί η ανωτέρω δαπάνη.( σχετ η υπ’ αριθµ 870/21633/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου). 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 
Αριθµ. απόφ.99/2019 

 
   Η Οικονοµική Επιτροπή  έχοντας υπόψη   
1.την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε µε το αρ 3 του Ν4623/2019 και ισχυει 
2.το άρθρο 281 του Ν.3463/06 
3.την περίπτ.ε παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 
4.τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικα ∆ικηγόρων) 
5.την Ελ.Συν.Κλιµ.Τµ.1 Πράξη 266/2014 
6.την υπ’αριθµ 21535/2019 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου  
7.Τις εξασφαλισµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού  έτους 2019 του ∆ήµου  στον ΚΑ 00.6111.0000 
8. Την αριθµ 870/21633/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου 
9. την υπ’αριθµ 21542/23-10-2019 προσφορά του ∆ικηγόρου Αθηνών 
10. την υπ’αριθµ 88966/2019 Προσωρινή ∆ιαταγή  του Μονοµελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών 
11. την υπ’αριθµ 319/2018 Α∆Σ 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   
Α. Την ανάθεση της παράστασης κατά την συζήτηση της υπ’αριθµ 88966/2019 Προσωρινής ∆ιαταγής ενώπιoν του 
Μονοµελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών, ηµέρα Παρασκευή 25-10-2019 και ώρα 10.30 στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας 
του Πρωτοδικείου Αθηνών για λογαριασµό του ∆ήµου Εορδαίας, στον ∆ικηγόρο Αθηνών Χατζή Άγγελο –Ευάγγελο του 
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Αλεξάνδρου µε ΑΜ∆ΣΑ 26998 και ΑΦΜ 1191233341 ∆/νση : Αιθέρος 4 Αθήνα, τον οποίο προσλαµβάνει ως πληρεξούσιο 
δικηγόρο για την συγκεκριµένη παράσταση εναρµονιζόµενος µε την 319/2018 Α∆Σ. 
Β. Εγκρίνει την αµοιβή του δικηγόρου στο τελικό ποσό των 186,00 ευρώ, ως εύλογη, η δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τον 
Κ.Α 00.6111.0000 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2019. 
Ο κ.Κοκκινιδης ψήφισε λευκό. 
 
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   99/2019. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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