ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 9 πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
9ης Μαΐου 2017
o

Αριθ. απόφασης

93
Περίληψη
Ανάθεση σε δικηγόρο Αθηνών εξουσιοδότησης
προκειμένου να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες
για την έισπραξη του δεσμευμένου ποσού στο
ΤΠΔ υπέρ του Δήμου Ξάνθης από την
καταδίκη των εταιριών Energa και Hellas
Power μετά την έκδοση των με αριθμών
534/2017 και 1115/2017 αποφάσεων του
Τριμελούς Εφετείου κακουργημάτων Αθηνών
και κατάθεση αγωγής αποζημίωσης καθώς και
αίτησης για συντηρητική κατάσχεση και
καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 9 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη
και ώρα 14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 17978/05-05-2017 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, κ. Κυριάκου Παπαδόπουλου (Αντιδημάρχου
Ξάνθης), η οποία
επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της
ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα επτά (7) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Παπαδόπουλος Κυριάκος (Πρόεδρος)
1.Λύρατζης Πασχάλης
Ηλιάδης Θωμάς
2.Καρά Αχμέτ
Θεοδωρίδης Αναστάσιος
3.Μπαντάκ Σιαμπάν
Μποζ Ραμαδάν
Μυλωνάς Γεώργιος
Παρτσαλίδου Δέσποινα (αναπληρωματικό μέλος)
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1. Μαρία Σπανού, Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών
2. Χριστίνα Ράλλη, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
3. Κυριάκος Πεπονίδης, Υπάλληλος Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
4. Χαράλαμπος Θεοδοσάκης, Υπάλληλος Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
5.Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού.
6.Θωμάς Ξανθόπουλος, Νομικός Σύμβουλος.
Το μέλος της επιτροπής Λύρατζης Πασχάλης ενημέρωσε εγκαίρως τον πρόεδρο ότι θα
απουσιάζει και στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος Δέσποινα
Παρτσαλίδου.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
αφού εισηγήθηκε το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της
επιτροπής την υπ΄ αριθ.14642/10-04-2017 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας η οποία
έχει ως εξής: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για την ανάθεση στον δικηγόρου Αθηνών Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλου
εξουσιοδότησης προκειμένου να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για την είσπραξη του

δεσμευμένου ποσού στο Τ.Π.Δ. υπέρ του Δήμου Ξάνθης από την καταδίκη των εταιριών
ENERGA και ΗΕLLAS POWER μετά την έκδοση των με αριθμών 534/2017 και 1115/2017
αποφάσεων του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και κατάθεση αγωγής
αποζημίωσης καθώς και αίτησης για συντηρητική κατάσχεση.
Σχετ.
Η
από
9.3.2017
επιστολή
του
δικηγόρου
Αθηνών
Ανδρέα
Κ.Παπαρρηγόπουλου προς τον κ.Δήμαρχο Ξάνθης
H με αριθμό 1115/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων
Αθηνών
Αναφερόμενοι στην εν θέματι υπόθεση έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής :
Α/ Μετά την υπ’αριθμ. 2/13-1-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Ξάνθης, ο Δήμος Ξάνθης παραστάθηκε στις δικασίμους του Τριμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων Αθηνών κατά των εκπροσώπων των παραπάνω εταιριών ως πολιτικών
ενάγων δια του πληρεξούσιου ορισθέντος δικηγόρου Αθηνών κύριο Ανδρέα
Παπαρρηγόπουλο.
Δυνάμει των 534/2017 και 1115/2017 αποφάσεων του Τριμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων Αθηνών:
(1) κηρύχθηκαν ένοχοι για το αδίκημα της υπεξαίρεσης από διαχειριστή ξένης
περιουσίας κλπ και καταδικάστηκαν στις εξής ποινές κάθειρξης οι κατηγορούμενοι:
Αριστείδης Φλώρος (21 έτη), Αχιλλέας Φλώρος (14 έτη), Βασίλειος Μηλιώνης (10 έτη),
Νικόλαος Δεκόλης (15 έτη), Στέφανος Σιαφάκας (15 έτη). Ο Εισαγγελέας Εφετών ήδη
άσκησε έφεση κατά της ανωτέρω καταδικαστικής απόφασης, προκειμένου στην
επικείμενη κατ' έφεση δίκη να επιβληθούν στους κατηγορούμενους βαρύτερες ποινές.
(2) Διατάχθηκε η παρακατάθεση των δεσμευμένων χρηματικών ποσών και των
δημευθέντων με την απόφαση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με το
αρ. 1 του Ν. 4312/2014.
(3) Διατάχθηκε σύμφωνα με το αρ. 1 παρ. 2 του Ν. 4312/2014 η απόδοση
στον Δήμο Ξάνθης του χρηματικού ποσού των 69.267,73 ευρώ (Energa) και το
χρηματικό ποσό των 47.223,56 ευρώ (Hellas Power) και συνολικά το χρηματικό ποσό
των 116.491,29 ευρώ, που αφορούσε σε αποδοτέα δημοτικά τέλη καθαριότητας (Ν.
25/1975), στο φόρο ηλεκτροδοτουμένων χώρων (αρ. 10 Ν. 1080/1980) και στο τέλος
ακινήτου περιουσίας (αρ. 24 Ν. 2130/1993), κατά κεφάλαιο μόνο, βάσει του
κατηγορητηρίου - παραπεμπτικού Βουλεύματος.
(4) Επιδικάστηκε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου Ξάνθης,
το αιτηθέν (με επιφύλαξη) χρηματικό ποσό των 44 ευρώ.
Β/ Ήδη ο ανωτέρω δικηγόρος με την από 9-3-2017 επιστολή του ενημερώνει
περαιτέρω τον Δήμο Ξάνθης. Η οποία επιστολή του έχει αυτοτελεί ως εξής:
«Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω και της απολύτως επιτυχούς εκβάσεως της
Δίκης, κρίνω απαραίτητο για την πλήρη προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του
Δήμου Σας και προτείνω να προβείτε στις κατωτέρω απαιτούμενες ενέργειες, τις οποίες
θα
ήταν
ιδιαίτερη
τιμή
να
μου
αναθέσει ο
Δήμος
Σας,
λόγω
της
απαιτούμενης εξειδικευμένης νομικής γνώσης και της σχετικής εμπειρίας μου και ήδη
πολύχρονης ενασχόλησής μου με την συγκεκριμένη υπόθεση:
(1) τον χειρισμό της ανωτέρω διαδικασίας απόδοσης των ανωτέρω χρηματικών
ποσών (116.491,29 ευρώ) σύμφωνα με το Ν. 4312/2014, με συνολική αμοιβή μου
1.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), πλέον τυχόν απαιτηθησομένων εξόδων.
(2) Περαιτέρω τον χειρισμό α) της άσκησης Αγωγής κατά των ανωτέρω
κατηγορουμένων και των εταιριών τους, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής

βλάβης του Δήμου Σας, λόγω κλονισμού της πίστης και του κύρους σας (ενδεικτικά για
χρηματικό ποσό 30.000 ευρώ), καθώς και για την περαιτέρω αποζημίωση και
αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσας περιουσιακής ζημίας σας (ενδεικτικά
τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κλπ), β) την λήψη ασφαλιστικών μέτρων
συντηρητικής κατάσχεσης κλπ κατά των ανωτέρω και βεβαίως γ) την εκπροσώπησή σας
ως πολιτικώς ενάγοντες στην κατ' έφεση ποινική δίκη, ενώπιον του Πενταμελούς
Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, και όλα τα ανωτέρω, με την ελάχιστη προβλεπόμενη
αμοιβή, πλέον τυχόν απαιτηθησομένων εξόδων.
Σημειώστε ότι ήδη έχω λάβει σχετικές εντολές εκπροσώπησης από περισσότερους
από 60 Δήμους, από όλη την Ελλάδα.
Είμαι στη διάθεσή Σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι για την συνεργασία».
Γ/ Επειδή είναι σαφές ότι, ο Δήμος μας υποχρεούται να προβεί σε όλες τις
παραπάνω ενέργειες για την διασφάλιση των συμφερόντων του, όπως προκύπτει και
από την αρ. 1115/17 απόφαση του Τριμ.Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, φρονούμε
πως η επίσπευση των περαιτέρω ενεργειών είναι απολύτως αναγκαία και προσήκουσα
για τη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων του Δήμου μας.
Εξάλλου ο δικηγόρος Ανδρέας Κ.Παπαρρηγόπουλος, πρότεινε στην περίπτωση
που ο Δήμος μας αποφασίσει να προβεί στα παραπάνω να λάβει ως αμοιβή :
1) για τον χειρισμό της διαδικασίας απόδοσης στον Δήμο των παραπάνω
χρηματικών ποσών, σύμφωνα με το Ν. 4312/2014 και την με αριθμό 1115/2017
απόφαση του Α' Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, το ποσό των 1.000 ευρώ
πλέον ΦΠΑ 24% (240 ευρώ) και συνολικά 1.240 ευρώ.
2) Περαιτέρω για τον χειρισμό:
α) της Αγωγής, τα ελάχιστα ποσά αμοιβής του ανέρχονται σε 605 ευρώ, πλέον
24% ΦΠΑ (145,2 ευρώ) δηλ. συνολικά 750,2 ευρώ.
β) των ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κλπ, τα ελάχιστα ποσά
αμοιβής του ανέρχονται σε 343 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (82,32 ευρώ) δηλ. συνολικά
425,32 ευρώ.
γ) της κατ' έφεση ποινικής δίκης, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων Αθηνών, τα ελάχιστα ποσά αμοιβής του ανέρχονται σε 1.410 ευρώ
πλέον ΦΠΑ 24% (338,4 ευρώ) δηλ. συνολικά 1.748,4 ευρώ.
Λαμβάνοντας υπ’όψιν όλα τα ανωτέρω, καθώς και το ότι:
α) κατά την κοινή εμπειρία και λογική, η επ' ακροατηρίω ενώπιον του Εφετείου
Κακουργημάτων Αθηνών (Ποινικό Δικαστήριο) διαδικασία της έφεσης αναμένεται πάλι
πολύμηνη και με πολλές συνεδριάσεις,
β) το ότι η πρόταση του συναδέλφου Ανδρέα Παπαρρηγόπουλου, αφορά την
ελάχιστη προβλεπόμενη αμοιβή,
γ) το ότι και άλλοι Δήμου της χώρας, με αποφάσεις των Οικονομικών τους
Επιτροπών όπως έχουμε πληροφορηθεί, έχουν αναθέσει ήδη στον εν λόγω συνάδελφο
το χειρισμό της συγκεκριμένης υποθέσεως (λ.χ. Αλίμου απόφαση 99/2017) και
δ) ότι οι δαπάνες οδοιπορικών για την κατάθεση της αγωγής και αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης από δικηγόρους του Δήμου μας, και
εκδίκαση αυτών θα στοιχίσουν πολύ περισσότερο, όπως και οι παραστάσεις μας στο
Εφετείο για την εκδίκαση της έφεσης στο Ποινικό Δικαστήριο

Κρίνουμε πως θα πρέπει να αποφασίσετε την ανάθεση της εν λόγω υποθέσεως
στο συγκεκριμένο δικηγόρο, ενώ σε περίπτωση αποδοχής της άνω εισηγήσεως, θα
πρέπει να ενεργήσετε αναλόγως με λήψη σχετικής αποφάσεως, που θα αναφέρεται στο
ότι «…. Εξουσιοδοτούμε, παρέχουμε την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και
διορίζουμε τον Δικηγόρο Αθηνών, Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο (ΔΣΑ 23298), κάτοικο
Αθηνών (Λουκάρεως 55), όπως:
1/ παραστεί στην κατ’έφεση δίκη της με αριθμό 1115/2017 απόφασης του Α
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών ως πολιτική αγωγή για τον Δήμο Ξάνθης
,με τις ίδιες ακριβώς εντολές που είχε παρασταθεί και κατά την πρωτόδικη δίκη ήτοι ως
πολιτική αγωγή για την χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη ο Δήμος
Ξάνθης και την αποζημίωσή μας από την ζημία λόγω της άδικης πράξης τους και της και
σε κάθε περίπτωση προς υποστήριξη της ανωτέρω κατηγορίας, επιδιώκοντας
ταυτόχρονα ο ανωτέρω συνήγορος πολιτικής αγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 373
ΚΠοινΔ, την απόδοση με την εκδοθησομένη απόφαση, του συνόλου των ανωτέρω
οφειλομένων ποσών στον Δήμο μας ως ιδιοκτήτη τους, από τα σημαντικά ποσά που
έχουν δεσμευτεί με Διατάξεις της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματική Δραστηριότητα και αναφέρονται αναλυτικά στο παραπεμπτικό Βούλευμα
και εν γένει εκπροσωπώντας το Δήμο μας σε όλες ανεξαιρέτως τις διαδικαστικές πράξεις
που αφορούν την ανωτέρω συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, ενεργώντας όλες τις
απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις και οτιδήποτε απαιτείται για την διεκπεραίωση της εν
λόγω εντολής
2/ ασκήσει αγωγή κατά των ανωτέρω κατηγορουμένων και των εταιριών
τους, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου μας, λόγω κλονισμού
της πίστης και του κύρους μας (ενδεικτικά για χρηματικό ποσό 30.000 ευρώ), καθώς και
για την περαιτέρω αποζημίωση και αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσας
περιουσιακής ζημίας μας (ενδεικτικά τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κλπ),
3/ ασκήσει αίτηση για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης
κλπ κατά των ανωτέρω και
4/ προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να ξεκινήσει και
ολοκληρωθεί η διαδικασία απόδοσης στον Δήμο των παραπάνω χρηματικών
ποσών, σύμφωνα με το Ν. 4312/2014 και την με αριθμό 1115/2017 απόφαση του Α'
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών.
Τέλος δηλώνουμε ότι εγκρίνουμε και αναγνωρίζουμε από σήμερα όλες τις πράξεις
του ανωτέρω πληρεξουσίου που θα ενεργηθούν στα πλαίσια της παρεχομένης εντολής
που του δίνεται, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες…..»
Περαιτέρω για την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου πρέπει να διαβιβαστεί το θέμα
στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση κατ’άρθρο 281 ΚΔΚ
και κατ’άρθρο 72 του Ν.3852/2010.
Σε περίπτωση αποδοχής της άνω εισηγήσεως, παρακαλώ να ενεργήσετε με λήψη
αναλόγου αποφάσεως» .
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 72 περ. ιγ) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) Πρόγραμμα
Καλλικράτης.
2. Την υπ΄αριθ. 2/13-01-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Τις υπ΄αριθ. 534/2017 και 115/2017 αποφάσεων του Τριμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων Αθηνών.

4. Την από 09-03-2017 επιστολή του δικηγόρου Παπαρηγόπουλου Ανδρέα.
5. Την υπ΄αριθ. 14778/11-04-2017 εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εξουσιοδοτούμε, παρέχουμε την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και
διορίζουμε τον Δικηγόρο Αθηνών, Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο (ΔΣΑ 23298), κάτοικο
Αθηνών (Λουκάρεως 55), όπως:
1. παραστεί στην κατ’έφεση δίκη της με αριθμό 1115/2017 απόφασης του Α
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών ως πολιτική αγωγή για τον Δήμο Ξάνθης
,με τις ίδιες ακριβώς εντολές που είχε παρασταθεί και κατά την πρωτόδικη δίκη ήτοι ως
πολιτική αγωγή για την χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη ο Δήμος
Ξάνθης και την αποζημίωσή μας από την ζημία λόγω της άδικης πράξης τους και της και
σε κάθε περίπτωση προς υποστήριξη της ανωτέρω κατηγορίας, επιδιώκοντας
ταυτόχρονα ο ανωτέρω συνήγορος πολιτικής αγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 373
ΚΠοινΔ, την απόδοση με την εκδοθησομένη απόφαση, του συνόλου των ανωτέρω
οφειλομένων ποσών στον Δήμο μας ως ιδιοκτήτη τους, από τα σημαντικά ποσά που
έχουν δεσμευτεί με Διατάξεις της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματική Δραστηριότητα και αναφέρονται αναλυτικά στο παραπεμπτικό Βούλευμα
και εν γένει εκπροσωπώντας το Δήμο μας σε όλες ανεξαιρέτως τις διαδικαστικές πράξεις
που αφορούν την ανωτέρω συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, ενεργώντας όλες τις
απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις και οτιδήποτε απαιτείται για την διεκπεραίωση της εν
λόγω εντολής
2. ασκήσει αγωγή κατά των ανωτέρω κατηγορουμένων και των εταιριών
τους, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου μας, λόγω κλονισμού
της πίστης και του κύρους μας (ενδεικτικά για χρηματικό ποσό 30.000 ευρώ), καθώς και
για την περαιτέρω αποζημίωση και αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσας
περιουσιακής ζημίας μας (ενδεικτικά τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κλπ),
3. ασκήσει αίτηση για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης
κλπ κατά των ανωτέρω και
4. προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να ξεκινήσει και
ολοκληρωθεί η διαδικασία απόδοσης στον Δήμο των παραπάνω χρηματικών
ποσών, σύμφωνα με το Ν. 4312/2014 και την με αριθμό 1115/2017 απόφαση του Α'
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών.
Εγκρίνουμε και αναγνωρίζουμε από σήμερα όλες τις πράξεις του ανωτέρω
πληρεξουσίου που θα ενεργηθούν στα πλαίσια της παρεχομένης εντολής που του
δίνεται, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες.
Β.Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη της αμοιβής του
εξουσιοδοτούμενου δικηγόρου Παπαρηγόπουλου Ανδρέα ως εξής:
1) για τον χειρισμό της διαδικασίας απόδοσης στον Δήμο των παραπάνω
χρηματικών ποσών, σύμφωνα με το Ν. 4312/2014 και την με αριθμό 1115/2017
απόφαση του Α' Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, το ποσό των 1.000 ευρώ
πλέον ΦΠΑ 24% (240 ευρώ) και συνολικά 1.240 ευρώ.
2) Περαιτέρω για τον χειρισμό:
α) της Αγωγής, τα ελάχιστα ποσά αμοιβής του ανέρχονται σε 605 ευρώ, πλέον
24% ΦΠΑ (145,2 ευρώ) δηλ. συνολικά 750,2 ευρώ.

β) των ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κλπ, τα ελάχιστα ποσά
αμοιβής του ανέρχονται σε 343 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (82,32 ευρώ) δηλ. συνολικά
425,32 ευρώ.
γ) της κατ' έφεση ποινικής δίκης, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων Αθηνών, τα ελάχιστα ποσά αμοιβής του ανέρχονται σε 1.410 ευρώ
πλέον ΦΠΑ 24% (338,4 ευρώ) δηλ. συνολικά 1.748,4 ευρώ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 93/2017.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Κυριάκος Γ. Παπαδόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 22 Μαΐου 2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπή

Στυλιανή Μόσχου

