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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 182/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ  – 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ.

Σήμερα Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  18.141/20-9-2019 του Προέδρου  της,  που είχε 
επιδοθεί  σ’  όλα  τα  μέλη  αυτής,  τακτικά  και  αναπληρωματικά,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133)  και είχε δημοσιευθεί  στο Δημοτικό 
Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα 
της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα και τα εφτά (7)  μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
3. Αναστασία  Ιατρίδου-Βλαδίκα- 

Τακτ. μέλος,
4.  Κωνσταντίνος  Λαμπρόπουλος  –

Αναπλ. μέλος. μέλος,
5. Αλέξανδρος  Πασχάλης-Αναπλ. 

μέλος.
6. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος,
7. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.

1. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
2. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος.

          Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν αλλά δεν παρίστανται, οι 
Πρόεδροι  των Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια  διάταξη  περιλαμβάνονται 
θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους.
           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου, τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
         Το  αναπληρωματικό  μέλος  Αλέξανδρος  Πασχάλης  αποχώρησε  από  την 
συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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         Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν 
το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  3ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 
18101/19-9-2019 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει 
τα ακόλουθα:

Στις  02.10.2019 ενώπιον  της  Ολομέλειας  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου 
πρόκειται να εκδικαστούν οι αιτήσεις αναίρεσης του Δήμου Έδεσσας κατά των με αριθμ.  

1402  και  1403/2017 αποφάσεων  του  VII Τμήματος  του Ελεγκτικού  Συνεδρίου και  

κατά των Ιωάννη Σόντρα και Μαρ. Μήτσου, αντίστοιχα. 

Επειδή, κατά την παραπάνω δικάσιμο της 2ας. 10.2019 αδυνατώ να παρασταθώ  

ενώπιον του Ελεγκτικού, καθώς θα πρέπει να βρίσκομαι ενώπιον του Τριμ. Πλη/κείου  

Έδεσσας σε μετ’ αναβολή ποινική υπόθεση με κατηγορούμενη την Χριστ. Στυλιανίδου,  

της  οποίας  είμαι  ουσιώδης  μάρτυρας  αλλά  και  πολιτική  αγωγή,  εισηγούμαι  την  

εκπροσώπηση  του  Δήμου  μας  στις  εν  λόγω  υποθέσεις  από  τον  δικηγόρο  Αθηνών,  

Γεώργιο Κοκκονό. Ο προαναφερόμενος δικηγόρος, άλλωστε, είχε παρασταθεί και είχε  

εκπροσωπήσει  τον  Δήμο  Έδεσσας  κατά  την  συζήτηση  των  εφέσεων  των  

προαναφερόμενων Ιωάννη Σόντρ και Μαρ. Μήτσου, επί των οποίων εκδόθηκαν οι με  

αριθμ.  1402  και  1403/2017  αποφάσεις  του  VII Τμήματος  και  έχει  γνώση  του  

αντικειμένου  των  συγκεκριμένων  υποθέσεων.  Για  τις  παραστάσεις  αυτές  θα  του  

καταβληθεί το ποσό των 663,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 24% 159,12 €, σύνολο  

822,12 € για κάθε μία υπόθεση, και συνολικά το ποσό των  1.644,24 € (822,12 Χ 2).  

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη 
αυτής να αποφασίσουν σχετικά.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού  άκουσε  τον  Πρόεδρό  της  και  μετά  από 
διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ.  πρωτ. 18101/19-9-2019 
εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, την αριθ. 456/20-9-2019 Απόφαση 
Δέσμευσης Πίστωσης καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 
Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ  Α΄134) 
«Ρυθμίσεις  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  διατάξεις  για  την  ψηφιακή  διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,

Αποφασίζει ομόφωνα
Προσλαμβάνει  ως  πληρεξούσιο  δικηγόρο  του  Δήμου  Έδεσσας  το  Δικηγόρο 

Αθηνών  Γεώργιο  Κοκκονό  (Α.Μ.Δ.Σ.Α.:  18037)  και  του  δίδει  δε  την  εντολή  και 
πληρεξουσιότητα  να  εκπροσωπήσει  το  Δήμο  μας  και  να  παρασταθεί  ενώπιον  της 
Ολομέλειας  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  κατά  τη  δικάσιμο  της  02.10.2019 που 
πρόκειται  να εκδικαστούν οι  αιτήσεις  αναίρεσης του Δήμου Έδεσσας κατά των με 
αριθμ.  1402  και  1403/2017  αποφάσεων  του  VII Τμήματος  του  Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και κατά των Ιωάννη Σόντρα και Μαρ. Μήτσου, αντίστοιχα,  αλλά και σε 
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οποιαδήποτε  άλλη  μετ’  αναβολή  δικάσιμο  αυτής,  προς  υποστήριξη  των  ανωτέρω 
αιτήσεων αναίρεσης και προς εκπροσώπηση και υποστήριξη των συμφερόντων του 
Δήμου  Έδεσσας,  να  καταθέσει  υπομνήματα  και  σχετικά  και  να  προβεί  σε 
οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια για την περαίωση των παραπάνω εντολών.

Ο καθορισμός της αμοιβής του παραπάνω δικηγόρου έγινε με βάση τις νόμιμες 
δικηγορικές αμοιβές, όπως προσδιορίζονται από τις διατάξεις του ν. 4194/2013 και 
θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  00.0611  «Αμοιβές  νομικών  και  συμβολαιογράφων», 
προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2019.

Για  τις  ανωτέρω  παραστάσεις  να  καταβληθεί  στο  Δικηγόρο  Αθηνών  Γεώργιο 
Κοκκονό το ποσό των 663,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 24% 159,12 €, σύνολο 
822,12 € για κάθε μία υπόθεση, και συνολικά το ποσό των  1.644,24 € (822,12 Χ 2). 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:20 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 182/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 27-9-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Κωνσταντίνος  Λαμπρόπουλος  (Αναπλ.  μέλος), 
Αλέξανδρος  Πασχάλης  (Αναπλ.  μέλος),  Ιωάννης 
Τσεπκεντζής, Αντώνιος Ρυσάφης. 

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου.
- Δικηγόρο κ. Γεώργιο Κοκκονό

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο.
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