
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 202/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  18ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 17-9-2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την 
αρ. πρωτ. 18797/11-9-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που 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  και κατ’ 
εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) 
και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθµ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 
του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο για  παράσταση κατά την συζήτηση της µε αριθµ. γεν. κατ. 48365/2020 
και αρ. κατ. δικογράφου 1214/2020 αγωγής κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του ∆ήµου  Εορδαίας,  
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 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 

2. ∆ηµήτριος Τσεχελιδης  
  

4. ∆ηµήτριος Σπόντης  
5. Αθηνά Τερζοπούλου  
6. Μπίγγας Στέφανος   
7. Ευστάθιος Κοκκινίδης   
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµ. Καρακασίδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
∆ηµήτριος Τσεχελίδης.  
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ. Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  και εισηγούµενος  το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ 
18592/9-09-2020 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας, 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 Σεπτεµβρίου 2020 εκδικάζεται ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 10-7-2020, 
µε αριθµ. γεν. κατ. 48365/2020 και αρ. κατ. δικογράφου 1214/2020 αγωγή των Μαλαµατής Τζιάπου και 
λοιπών σύνολο 90 κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και των ∆ήµων Κοζάνης, Εορδαίας, Βοίου, 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 12η έως την 47η των εναγουσών στρέφονται κατά του ∆ήµου Εορδαίας. Επειδή λόγω 
εξειδικευµένου αντικειµένου και παράλληλων υποχρεώσεων µου την ηµέρα της εκδίκασης της ανωτέρω 
απόφασης στα ∆ικαστήρια της Κοζάνης, 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.» 

ΑΔΑ: ΨΖ6ΜΩΡ6-Υ2Ξ



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 υπάρχει η ανάγκη να ανατεθεί σε δικηγόρο η εκπροσώπηση του ∆ήµου στην παρούσα δίκη, 
λόγω κωλύµατος του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου µας και να τον εξουσιοδοτήσουµε να παραστεί για 
λογαριασµό του ∆ήµου κατά την ανωτέρω δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε µετ' αναβολή δικάσιµο, στην εκδίκαση 
της εν λόγω αγωγής . Προτείνω: Α) την ανάθεση εκπροσώπησης του ∆ήµου κατά την συζήτηση της ανωτέρω 
αγωγής, στον ∆ικηγόρο Αθανάσιο Τσιούρα  µε ΑΜ 40029 ∆.Σ. Αθηνων  και ΑΦΜ 119761664 και να 
εξουσιοδοτήσει αυτόν να παραστεί και να καταθέσει προτάσεις στην εν λόγο υπόθεση για λογαριασµό του 
∆ήµου, κατά τη  δικάσιµο στις 18-9-2020  ή σε οποιαδήποτε µετ' αναβολή δικάσιµο, στην εκδίκαση της εν 
λόγω αγωγής. Η ανωτέρω ανάθεση προκρίνεται γιατί ο κ Τσιουρας έχει χειριστεί την υπόθεση δικαστικά 
µέχρι σήµερα σύµφωνα µε την 16/2019 ΑΟΕ. 
Β). Να  εγκρίνουµε την αµοιβή του δικηγόρου, στο  ποσό των 252,96 ευρώ µε ΦΠΑ η συνολική δαπάνη η 
οποία αναλύεται, σύµφωνα µε την υπ’αριθµ 19167/16-9-2020 οικονοµική προσφορά του, ως εξής: 
παράσταση 126,48 ευρώ και κατάθεση προτάσεων επίσης 126,48, ήτοι 252,96 ευρώ συνολικά µε το ΦΠΑ. Η 
αµοιβή του θεωρείται εύλογη και δεν ξεπερνά το προσήκον µέτρο.   
Στον πρ/σµο οικ. έτους 2020  και συγκεκριµένα στον Κ.Α. 00.6111.0000 υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση 
προκειµένου να αντιµετωπισθεί η ανωτέρω δαπάνη.( σχετ η υπ’ αριθµ 919/2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης του ∆ηµάρχου). 
 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
  

Αριθµ. απόφ. 202/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε 
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      
ισχύει 
2. την υπ’ αριθµ. 919/2020 ΑΑΥ 
3. την υπ΄αρίθµ 18592/9-9-2020 εισήγηση του Νοµικού Σύµβουλου του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιου Λιάκου 
4. την  οικονοµική προσφορά του δικηγόρου 
 
    

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

1. Την ανάθεση εκπροσώπησης του ∆ήµου Εορδαίας, κατά την συζήτηση της µε αριθµ. γεν. κατ. 48365/2020 
και αρ. κατ. δικογράφου 1214/2020 αγωγής των Μαλαµατής Τζιάπου και λοιπών σύνολο 90 κατά του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου και του ∆ήµου Εορδαίας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στον 
∆ικηγόρο Αθανάσιο Τσιούρα µε ΑΜ 40029 του ∆.Σ. Αθηνών, µε ΑΦΜ 119761664  και εξουσιοδοτεί αυτόν να 
παραστεί και να καταθέσει προτάσεις στην εν λόγο υπόθεση για λογαριασµό του ∆ήµου, κατά τη  δικάσιµο 
στις 18-9-2020  ή σε οποιαδήποτε µετ' αναβολή δικάσιµο, στην εκδίκαση της εν λόγω αγωγής. 
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2. Εγκρίνει την αµοιβή του δικηγόρου στο τελικό ποσό των 252,96 ευρώ,  η δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από 
τον Κ.Α 00.6111.0000 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020. 
 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 202/2020. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                         Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

        
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
 2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
 3.  ∆ηµήτριος Σπόντης 
 4. Αθηνά Τερζοπουλου 
 5.  Μπίγγας Στέφανος  
 6. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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