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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ. 12/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 98/2021 

Θέμα: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, σύμφωνα με την αριθ. 112/2021 απόφαση 
Ο.Ε. Αμυνταίου.   

Στο Αμύνταιο, στις 24 του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
18:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις 
διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 29922/13-05-2021 (Β’ 1944), ύστερα από 
την με αριθμό πρωτοκόλλου 7526/19-05-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και 
ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης  Τσαχειρίδης Σπύρος 
Γεώργου Τρύφων Κύρκου Κυριάκος 
Θωμαϊδης Χρήστος, Πρόεδρος Τόμου Πέτρος 
Κιοσές Παναγιώτης Αβραμίδης Ιωάννης 
Αντωνιάδης Θεοχάρης Ιωάννου Χρήστος 
Μπερμπερίδης Πέτρος Καραούλη Αφροδίτη 
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος Σαπαρδάνης Φώτιος 
Θεοδώρου Απόστολος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Νάτσης Ιωάννης  
Σαργιαννίδης Παύλος  
Ιωαννίδου Ελένη  
Πέγιου Ιωάννης  
Γρομπανόπουλος Τρύφων  
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος   
Δεμερτζίδης Στυλιανός  
Γυρίκη Ελένη  
Κρητικού Διαμαντούλα  
Σονιάδου Σωτηρία  
Ελευθεριάδης Κυριάκος  

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των 
πρακτικών. 

ΑΔΑ: 9Ξ9ΕΩΨΛ-Σ9Κ
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Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέματος, αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι 
Νάτσης Ιωάννης και Σονιάδου Σωτηρία 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 18ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μπερμπερίδη Πέτρο, ο 
οποίος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την αριθ. 112/2021 απόφαση Ο.Ε., 
σύμφωνα με την οποία ορίστηκε η κα ΤΖΗΠΑ Σταυρούλα του Σωκράτη, με αριθμό 
μητρώου Δ.Σ.Φ. 81 και ΑΦΜ 077044397, προκειμένου να παραστεί στο ακροατήριο 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, Τμήμα Β’ 3μΜΕΛΕΣ, στις 25 Ιουνίου 2021, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30μ.μ., καθώς και σε κάθε εξ αναβολής αυτής. Στη 
συνεδρίαση αυτή θα συζητηθεί η Προσφυγή του/της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΕΑ 
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΙΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε.» (ΑΕΠΙ Α.Ε.) κατά 
του/της ΕΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΙΜΚΩΝ), ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν. 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ και κατά της απόφασης – 36 (04/12/2015 / απόφασης της Ειδικής 
Επιτροπής του αρ. 152 του ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 
Δυτ. Μακεδονίας που αφορά Χορήγηση & ανάκληση αδειών – σφράγιση 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Η προτεινόμενη αμοιβή της άνω δικηγόρου ανέρχεται στο ποσό των 729,12€, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για μελέτη φακέλου (372,00€) και για παράσταση και 
κατάθεση υπομνήματος (357,12€). 

Επειδή η ανωτέρω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και 
απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή  εμπειρία, αφετέρου η άνω αμοιβή δεν υπερβαίνει τα 
εύλογα όρια, σας καλώ να ψηφίσουμε το ύψος της αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 
3463/06.  

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες 
απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 

 την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 

 τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων) 

 την Ελ. Συν. Τμ. Μείζονος- Επταμελούς Σύνθεσης Απόφαση 3411/2014 

 την αριθ. 112/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  

 την αριθ. πρωτ. 2021/7225/13-05-2021 Α.Α.Υ 

 το γεγονός ότι η εν λόγω υπόθεση έχει  ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα 
του Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή  εμπειρία 

 Την εισήγηση του Προέδρου 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καθορίζει την αμοιβή της κας ΤΖΗΠΑ Σταυρούλας του Σωκράτη Ιωάννη του 
Σταύρου, με αριθμό μητρώου Δ.Σ.Φ. 81 και ΑΦΜ 077044397, προκειμένου να 
παραστεί στο ακροατήριο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, Τμήμα Β’ 
3μΜΕΛΕΣ, στις 25 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30μ.μ., καθώς και 
σε κάθε εξ αναβολής αυτής. Στη συνεδρίαση αυτή θα συζητηθεί η Προσφυγή του/της 
Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΕΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΙΤΙΚΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε.» (ΑΕΠΙ Α.Ε.) κατά του/της ΕΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΥΠ. 
ΟΙΚΟΝΟΙΜΚΩΝ), ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ και κατά της απόφασης – 
36 (04/12/2015 / απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του αρ. 152 του ν. 3463/2006 
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της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας που αφορά Χορήγηση 
& ανάκληση αδειών – σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ίση με 
το ποσό των 729,12€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, [για μελέτη φακέλου (372,00€) 
και για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος (357,12 €)]. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 98/2021 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΔΑ: 9Ξ9ΕΩΨΛ-Σ9Κ


		2021-05-31T10:59:43+0300
	Athens




