
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 35/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  6ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 18-2-2021 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου , έκτακτη / κατεπείγουσα συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ.3107/18-2-2021 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 διατάξεων: α) της ΚΥΑ 
∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να 
συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση κατά την εκδίκαση της από 14-3-2019 και µε αρ κατ 1034/26-3-
2019 αίτηση ακυρώσεως του ∆ήµου Εορδαίας κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, στην δικάσιµο αυτής,  ενώπιον 
του Συµβουλίου της Επικρατείας.  
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Κοκκινιδης Ευστάθιος  
6. Αθηνά Τερζοπουλου   
7. Στέφανος Μπιγγας  
 8. ∆ηµήτριος Σπόντης  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπροεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης έθεσε υπόψη των µελών 
ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδοµένου ότι το θέµα το οποίο συµπεριλαµβάνεται στην 
πρόσκληση είναι απαραίτητο να συζητηθεί και να ληφθεί άµεσα η σχετική απόφαση για τους λόγους που 
αναφέρονται στην πρόσκληση και πιο συγκεκριµένα:  
«Με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως τροπ/κε και ισχύει, ορίζονται τα εξής: 
5.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τα µέλη της σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, ……........................... 
6. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα 
µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε 
κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ηµέρα της 
συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα 
χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.» 
Το θέµα της ηµερήσιας διάταξης, της κατεπείγουσας συνεδρίασης  όπως καταρτίσθηκε είναι το εξής: 
1. Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση κατά την εκδίκαση της από 14-3-2019 και µε αρ κατ 1034/26-3-
2019 αίτηση ακυρώσεως του ∆ήµου Εορδαίας κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, στην δικάσιµο αυτής,  ενώπιων 
του Συµβουλίου της Επικρατείας.  
Απαιτείται η έγγραφη εξουσιοδότηση του δικηγόρου , σε συνέχεια της 21/2019 ΑΟΕ , κατά την παράσταση του 
ενώπιον του ΣτΕ προς υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου Εορδαίας. 
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  Για τους παραπάνω λόγους  σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά µε το κατεπείγον του θέµατος και της 
συνεδρίασης.  
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής  αφού έλαβαν υπόψη τους 

� την εισήγηση του Αντιπροέδρου ,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως τροπ/κε και ισχύει  
� το περιεχόµενο του θέµατος  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  

Την συζήτηση του θέµατος  λόγο του ότι θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ο δικηγόρος , σε συνέχεια της 
21/2019 ΑΟΕ , για την παράστασή του ενώπιον του ΣτΕ προς υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου 
Εορδαίας. 
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών ότι, 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. 
Στην συνέχεια µε την 21/2019 ΑΟΕ αποφασίστηκε η ανάθεση στον 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.  
Με την από 10-2-2021 ηλεκτρονική επιστολή του ο κ.  Χατζης µας ενηµερώνει για τα εξής: 
«Στις 9-2-2021 εκδικάστηκε ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας η από 14.3.2019 και µε αρ. καταθ. 
1034/26.3.2019 αίτηση ακύρωσης του ∆ήµου Εορδαίας κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την ακύρωση της 
υπ’ αριθ. 2/6748/∆ΛΓΚ/19 (ΦΕΚ 104 Β/24.12019) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός 
τραπεζικών λογαριασµών και ταµειακός προγραµµατισµός των φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται 
στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει».Παρακαλώ τις ενέργειές σας για την 
νοµιµοποίησή µου» 
Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά, εκτός του µέλους κ Ευσ. Κοκκινιδη ο οποίος 
ψήφισε αρνητικά. 

                                          Αριθµ. Απόφ. 35/2021 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. την υπ’αριθµ  36/2019 Α.∆.Σ 
3. τις υπ’αριθµ 9/2019 & 21/2019 ΑΟΕ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Εξουσιοδοτούµε τον δικηγόρο Άγγελο – Ευάγγελο Χατζή,  µε ΑΜ 26998 ∆ΣΑ, όπως παραστεί κατά την 
εκδίκαση της από 14-3-2019 και µε αριθµ κατ. 1034/26-3-2019  αίτηση ακύρωσης του ∆ήµου Εορδαίας κατά 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την ακύρωση της υπ’ αριθ. 2/6748/∆ΛΓΚ/19 (ΦΕΚ 104 Β/24.12019) απόφασης 
του Αν. Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός τραπεζικών λογαριασµών και ταµειακός προγραµµατισµός των 

ΑΔΑ: ΩΦΨΡΩΡ6-ΞΝΔ



φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως 
ισχύει»,στην δικάσιµο της 9-2-2021 ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

Το µέλος Ευστ. Κοκκινιδης ψήφισε αρνητικά. 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 35/2021. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

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