
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 24εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.079/2019 απφθαζε ηεο κε ζέκα: 

Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξνπ Σδηάγθαινπ Αιέμαλδξνπ ζηελ ππόζεζε Διεγθηηθνύ 

ζπλεδξίνπ (Υαηδεληθνιάνπ Βαζηιείνπ) 
ηε Νηγξίηα εξξψλ, ζήκεξα ηελ 20ε-επηεκβξίνπ-2019 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 13.30κκ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξηζκ.πξση.10396/13-
09-2019 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηψζεθε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ παξαβξέζεθαλ έμη(6) ελψ θιήζεθαλ φινη. 

πα ξ φλ η ε ο  α πφλ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΥΟ  
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ  
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
  
 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηνλ δεκνηηθφ 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά 

 

Ο  Π ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  5 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Με ηελ πξνγελέζηεξε αξηζκ.008/2017 πξάμε καο εγθξίλακε ηελ παξνρή εληνιήο  ζηνλ 

Γηθεγφξν εξξψλ Σδηάγθαιν Αιέμαλδξν φπσο παξαζηαζεί ηελ 14/03/2017 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 

10.00πκ ζην αθξναηήξην VII ηκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνύ ζπλεδξίνπ πνπ ζπλεδξηάδεη δεκφζηα 
ζηελ αίζνπζα ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ Βνπξλάδνπ 4 & Σζόρα, θηήξην Γ΄αίζνπζα Β΄ ε ζε 
νπνηαδήπνηε κεη΄αλαβνιή ζπδήηεζε φπνπ ζα ζπδεηεζνχλ νη εθέζεηο  

1. Κήθα Αγγειηθήο ηνπ Δπζηαζίνπ θαηά ηεο 248/2-4-2015 απφθαζεο ηνπ Γελ. Γ/λζεο Γεκνζηνλνκηθψλ 
Διέγρσλ ηνπ Τπ.Οηθνλνκηθψλ (γξαθείν Θεζζαινλίθεο). 

2. Βιαδίθα Ληθνιάνπ πξψελ Γεκάξρνπ Νηγξίηαο θαηά ηεο 247/2-4-2015 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
επηζεσξήηξηαο Θεζζαινλίθεο. 

3. Υαηδεληθνιάνπ Βαζηιείνπ πξψελ πξντζηακέλνπ Γήκνπ Νηγξίηαο θαηά ηεο 246/2-4-2015 απφθαζεο 
ηνπ Γελ. Γ/λζεο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ (γξαθείν Θεζζαινλίθεο).  

Με ην αξηζκ.πξση.55118/4-9-2019 έγγξαθν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ-Γξακκαηεία ηνπ VII 
ηκήκαηνο δεηάεη λα επηδψζνπκε ηελ Β.Γ.Τ.34/2019 θιήζε ζηνλ λόκηκν εθπξόζωπν ηνπ Γήκνπ 
(Γήκαξρν) θαη ζηνλ Υαηδεληθνιάνπ Βαζίιεην φπσο παξνπζηαζηνχλ ηελ 14/01/2020 εκέξα 
Σξίηε θαη ψξα 10.00πκ ζην αθξναηήξην VII ηκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνύ ζπλεδξίνπ πνπ 

ζπλεδξηάδεη δεκφζηα ζηελ αίζνπζα ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ  Βνπξλάδνπ 4 & Σζόρα, θηήξην 
Γ΄αίζνπζα Β΄ φπνπ ζα ζπδεηεζεί ε έθεζε ηνπ Υαηδεληθνιάνπ Βαζηιείνπ [246/2-4-2015 απφθαζεο 
ηνπ Γελ. Γ/λζεο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ (γξαθείν Θεζζαινλίθεο)]. 

Πξνηείλσ λα εμνπζηνδνηήζνπκε ηνλ Γηθεγφξν εξξψλ Σδηάγθαιν Αιέμαλδξν. 
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 & 72  
Ν.3852/201, έιαβε γλψζε ηεο ππφζεζεο θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλεη ηελ παξνρή εληνιήο ζηνλ δηθεγφξν εξξψλ Σδηάγθαιν Αιέμαλδξν Γηθεγφξν 

εξξψλ φπσο παξαζηαζεί ζην αθξναηήξην VII ηκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνύ ζπλεδξίνπ 

πνπ ζπλεδξηάδεη δεκφζηα ζηελ αίζνπζα ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ Βνπξλάδνπ 4 & Σζόρα, 
θηήξην Γ΄αίζνπζα Β΄ ηελ 14/01/2020 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10.00πκ, θαη ζε 

νπνηαδήπνηε κεη΄αλαβνιή εμέηαζε ηεο ππφζεζεο ζε νπνηαδήπνηε άιιν δηθαζηήξην, φπνπ ζα 

ζπδεηεζεί ε έθεζε ηνπ Υαηδεληθνιάνπ Βαζηιείνπ [246/2-4-2015 απφθαζεο ηνπ Γελ. Γ/λζεο 
Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ (γξαθείν Θεζζαινλίθεο)].  

Καζνξίδεη ηελ ακνηβή δηθεγφξνπ κε βάζεη ηνλ λέν θψδηθα πεξί δηθεγφξσλ 

(Ν.4194/2013-παξάξηεκα 1) ζην πνζφ ησλ 3.850,00€ πιένλ Φ.Π.Α. 924,00€, ην νπνίν 
πεξηιακβάλεη ηελ παξάζηαζε ηνπ αθξναηεξίνπ, ηελ ζχληαμε θαη θαηάζεζε Τπνκλήκαηνο, 

θαζψο θαη ηελ θαηάζεζε ζρεηηθψλ εγγξάθσλ. Σν παξαπάλσ πνζφ πξνηείλεηαη απφ ηνλ ίδην 
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ηνλ Γηθεγφξν, πνπ πεξηνξίδεη ηελ ακνηβήο ηνπ ζην πνζφ απηφ, θαζψο ζχκθσλα κε ην άξζξν 

63 παξ.1 ηνπ Νένπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ αλέξρεηαη ζε 1,5 % επί ηεο αμίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο δίθεο, ήηνη ελ πξνθεηκέλσ ζην πνζφ ησλ 10.205,38€ (680.358,49 επξψ x 1,5 %) πιένλ 
Φ.Π.Α. θαη ινηπψλ εμφδσλ. 

Η δαπάλε ακνηβήο ηεο αλσηέξσ δηθεγφξνπ ζα αληηκεησπηζζεί απφ ηελ εγγεγξακκέλε 

πίζησζε ζηνλ Κ.Α. 00/6111 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 βάζεη 

ησλ ππ’ απηνχ πξνζαρζεηζνκέλσλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ έλαληη ηεο σο άλσ ππφ ηνπ 
λφκνπ πξνβιεπνκέλεο ακνηβήο. 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λφκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 79/2019 
Ο Πρόεδροσ        Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 
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