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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 15/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 226/2020
Πεξίιεςε
Καζνξηζκόο ακνηβήο δηθεγόξνπ, γηα ηελ άζθεζε
αγσγήο θαη ηε ιήςε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ
ήκεξα 24 Ασγούζηοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 18:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 20-8-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο πκβνύινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Γηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί
ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 36 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Β.Λπθνζηξάηεο, Κ.Βαζηιεηάδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Κ. Υ.Κειεζίδεο, .ηνπγηάλλνο,
Γξεγνξηάδεο, 9) Λ.Αθξηβόπνπινο, 10) Θ. Κνξσλάο, 11) Α. Α.πκεσλίδνπ
Λαδαξίδεο, 12) Α.ηδεξόπνπινο, 13)Α.Γέιιαο, 14)Λ.Αζιαλίδεο,
15)Γ.Μπαηζαξά, 16) . Σδήκα, 17) Δ.Κειεζίδεο, 18)
Κ.Παινπθίδεο,
19)
Γ.Ππξηλόο,
20)Υ.Σζηνύληαο,
21)Ν.Λαδόπνπινο, 22) Π.Παπιίδεο, 23) Μ. νπκειίδεο, 24)
Γ.Γνπιηίδεο, 25) Γ.Μηραειίδεο, 26) Ν.Αγγέινπ, 27)
Β.ηεθαλόπνπινο, 28) Α.Μαξθνύιεο, 29) Κ.Σξνρόπνπινο,
30)Κ.Θενδσξίδεο, 31) Π.Μνπρηάξε, 32)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 33)
Γ.Ράιιε, 34) Γ.Γεκεξηδίδεο, 35) Γ.Μειηόπνπινο, 36)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξόπνπινο, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο, Γ.ίηαο,
Δ.Παγνύξαο, Π. Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

εμείωζε: 1) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 225/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Γ.Μειηόπνπινο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 252/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ε θ. .Σδήκα
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 10-7-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ
Βνξγηαδίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1 πεξ. ηζ΄ ηνπ Ν.3852/2010 ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή έρεη δηθαίσκα κε απόθαζή ηεο λα αλαζέηεη θαη’ εμαίξεζε ζε δηθεγόξν, παξά ηελ
ύπαξμε δηθεγόξνπ κε αληηκηζζία ζην Γήκν, εμώδηθν ή δηθαζηηθό ρεηξηζκό, αλά ππόζεζε,
δεηεκάησλ, πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ δήκνπ θαη απαηηνύλ
εμεηδηθεπκέλε γλώζε ή εκπεηξία.
ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ε ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 281 ηνπ Κ.Γ.Κ.
ύκθσλα κε ην άξζξν 281 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα, όπσο ηζρύεη, νξίδνληαη
ηα εμήο: «1. … 2. …. 3. Γηα ηελ εμώδηθε ή δηθαζηηθή αληηκεηώπηζε λνκηθώλ δεηεκάησλ, ηα νπνία
έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ή ζπνπδαηόηεηα θαη απαηηνύλ εμεηδηθεπκέλε λνκηθή γλώζε ή εκπεηξία, ε
ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή ηνπ θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ
θαηά παξέθθιηζε ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ. Ζ ζρεηηθή απόθαζε ιακβάλεηαη κε ηελ
απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπο».
ΔΠΔΗΓΖ ν Γηθεγόξνο Αζελώλ θ. Αλδξέαο Παπαξξεγόπνπινο, ζηελ από 28-5-2020
επηζηνιή ηνπ αλαθέξεη ηα εμήο: «Ωο γλσζηόλ, κεηά ηελ απνιύησο επηηπρή έθβαζε (θαη ζηνλ
δεύηεξν βαζκό) ηεο πνηληθήο δίθεο ‘’ENERGA θαη HELLAS POWER’’ γηα ηνλ Γήκν ζαο θαη
ηνπο ινηπνύο 110 Γήκνπο πνπ είρα ηελ ηηκή λα εθπξνζσπήζσ δηθαζηηθά θαη εμσδίθσο ζηελ
αλσηέξσ ππόζεζε, ν Γήκνο ζαο εηζέπξαμε ηελ 14-1-2020, δπλάκεη θαη ζε εθηέιεζε ηεο
ακεηάθιεηεο ππ. αξ. 1115/2017 απόθαζεο ηνπ Α’ Σξηκεινύο Δθεηείνπ Καθνπξγεκάησλ Αζελώλ
θαη ηνπ Ν.4312/2014 (πνπ εθαξκόζηεθε γηα πξώηε θνξά ζε απηή ηελ ππόζεζε!), ην
ρξεκαηηθό πνζό ησλ 35.598,22 € (Energa) θαη ην ρξεκαηηθό πνζό ησλ 93.380,02 € (Hellas
Power) θαη ζπλνιηθά ην ρξεκαηηθό πνζό ησλ 128.978,24 €, πνπ αθνξνύζε ζε ππεμαηξεζέληα (από
επηέκβξην ηνπ 2011 σο Ηνύιην ηνπ 2012) απνδνηέα δεκνηηθά ηέιε θαζαξηόηεηαο (Ν. 25/1975),
ζην θόξν ειεθηξνδνηνπκέλσλ ρώξσλ (αξ. 10 Ν. 1080/1980) θαη ζην ηέινο αθηλήηνπ πεξηνπζίαο
(αξ. 24 Ν. 2130/1993), θαηά θεθάιαην κόλν.
Τπό ηα αλσηέξσ δεδνκέλα, γηα ηελ πιήξε πξνάζπηζε ησλ ελλόκσλ ζπκθεξόλησλ ηνπ
Γήκνπ ζαο, ζεσξώ όηη επηβάιιεηαη θαη πξνηείλσ λα πξνβείηε θαηεπεηγόλησο ζηηο εμήο πεξαηηέξσ
απαηηνύκελεο (ώξηκεο πηα) ελέξγεηεο, ηηο νπνίεο ζα ήηαλ ηδηαίηεξε ηηκή λα κνπ αλαζέζεηε, ιόγσ
ηεο απαηηνύκελεο εμεηδηθεπκέλεο λνκηθήο γλώζεο, ηεο ζρεηηθήο εκπεηξίαο κνπ θαη ήδε
πνιύρξνλεο ελαζρόιεζήο κνπ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε από ην 2015, επηθαηξνπνηώληαο θαη
ηξνπνπνηώληαο ηε ζρεηηθή ιεθζείζα απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζαο (285/2017) θαη
ζπγθεθξηκέλα:
α) ζηελ άζθεζε Αγσγήο θαηά ησλ εηαηξηώλ «ENERGA POWER TRADING Αλώλπκε
Δηαηξεία Πξνκήζεηαο θαη Δκπνξίαο Δλέξγεηαο» θαη ηνλ δ.η. «ENERGA POWER TRADING
Α.Δ», «ΚΔΝΣΩΡ ΔΜΠΟΡΗΟ ΛΗΑΝΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΩΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ» (πξώελ «ENERGA Δκπόξην Ληαληθήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Α.Δ.»), «ΝΔΑ
ΔΦΑΡΜΟΓΖ Αλώλπκε Δηαηξεία Παξαγσγήο θαη Δκπνξίαο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο» θαη ηνλ
δ.η. «HELLAS POWER ΑΔ» (πξώελ «HELLAS POWER Αλώλπκε Δηαηξεία Παξαγσγήο θαη
Δκπνξίαο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο») θαη ηνπ Αξηζηείδε Φιώξνπ, γηα ηνπο ηόθνπο ηνπ αλσηέξσ ήδε εηζπξαρζέληνο- θεθαιαίνπ (αλεξρόκελνπο, ελδεηθηηθά κέρξη ζήκεξα, ζην ρξεκαηηθό
πνζό ησλ 71.945,96 €) θαη γηα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιόγσ εζηθήο βιάβεο ηνπ Γήκνπ ζαο, ιόγσ
θινληζκνύ ηεο πίζηεο θαη ηνπ θύξνπο ζαο από ηελ αλσηέξσ ηειεζηδίθσο δηαγλσζζείζα
αδηθνπξαμία (ελδεηθηηθά γηα ρξεκαηηθό πνζό 65.000 €) θαη ζπλνιηθά γηα ρξεκαηηθό πνζό
ηνπιάρηζηνλ 136.945,96 €, κε πξνηεηλόκελε ακνηβή κνπ (γηα ζύληαμε θαη θαηάζεζε δηθνγξάθνπ,
θαηάζεζε πξνηάζεσλ, παξάζηαζε θαη εθπξνζώπεζή ζαο ζηελ εθδίθαζε) ην πνζό ησλ 1.000 €,
πιένλ 24% ΦΠΑ (240 €) δει. 1.240 € θαη
β) ζηε ιήςε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ πεξί ζπληεξεηηθήο θαηάζρεζεο, απαγόξεπζεο
κεηαβνιήο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο θιπ θαηά ησλ αλσηέξσ θαη νπνηνπδήπνηε ηπρόλ άιινπ
λνκηθνύ πξνζώπνπ πξαγκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή ζπκθεξόλησλ ηνπ αλσηέξσ θπζηθνύ πξνζώπνπ,
κε πξνηεηλόκελε ακνηβή κνπ (γηα ζύληαμε θαη θαηάζεζε δηθνγξάθνπ, θαηάζεζε ζεκεηώκαηνο,
παξάζηαζε θαη εθπξνζώπεζή ζαο ζηελ εθδίθαζε) ην πνζό ησλ 500 €, πιένλ ΦΠΑ 24% (120 €)
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δει. 620 € θαη ζπλνιηθά ην πνζό ησλ 1.500 €, πιένλ ΦΠΑ 24% (360 €), δει. 1.860
€, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη όισλ ησλ εμόδσλ πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα ηηο θνηλνπνηήζεηο κε
Γηθαζηηθό Δπηκειεηή ησλ αλσηέξσ δηθνγξάθσλ θαη ησλ εθδνζεζνκέλσλ απνθάζεσλ».
ΔΠΔΗΓΖ ν Γηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ θ. Γεώξγηνο Παπαζηεξγίνπ, κε ην από 1-6-2020
έγγξαθό ηνπ γλσκνδνηεί ππέξ ηεο αλάζεζεο ησλ αλσηέξσ ππνζέζεσλ ζηνλ ελ ιόγσ δηθεγόξν,
ιόγσ γλώζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη θαηνρήο πιήξνπο θαθέινπ από 5εηίαο.
ΔΠΔΗΓΖ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 194/2020 απόθαζε ηεο Ο.Δ. εμνπζηνδνηήζεθε ν Γηθεγόξνο
Αζελώλ θ. Αλδξέαο Παπαξξεγόπνπινο, λα αλαιάβεη ην ρεηξηζκό ησλ αλσηέξσ ππνζέζεσλ.
ΔΠΔΗΓΖ ε ακνηβή ηνπ αλσηέξσ Γηθεγόξνπ, γηα ηνλ ρεηξηζκό ησλ ελ ιόγσ ππνζέζεσλ
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 1.240,00€ θαη 620, 00€ ,ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α, αληίζηνηρα, ήηνη
ζην ζπλνιηθό πνζό ησλ 1860,00€ ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ.
Παξαθαιείηαη ην Γ.. λα θαζνξίζεη ηελ ακνηβή ηνπ αλσηέξσ δηθεγόξνπ Αζελώλ, γηα ην
ρεηξηζκό ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππνζέζεσλ, κε βάζε ηελ πξνζθνξά ηνπ, όπσο αλαθέξεηαη
παξαπάλσ.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Μαξθνύιεο: Γηα πνηνλ ιόγν ε λνκηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, πνπ έρεη ηξεηο ηζάμηνπο
λνκηθνύο ζπκβνύινπο, δελ κπνξεί λα ρεηξηζηεί ηε ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε;
Σζαρνπξίδεο: Ζ ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε αθνξά πνιινύο Γήκνπο, ηε ρεηξίζηεθε ν
ζπγθεθξηκέλνο δηθεγόξνο θη ε ακνηβή πνπ δεηά είλαη πνιύ ρακειή, ζηε Βέξνηα έλαο δηθεγόξνο ζα
δεηνύζε ηνπιάρηζηνλ ηε δηπιάζηα ακνηβή.
Μαξθνύιεο: Δίλαη γλσζηό όηη αλ ηε ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε ηε ρεηξηδόηαλ ε λνκηθή
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ δελ ζα επηβαξπλόηαλ ν Γήκνο κε επηπιένλ πνζό.
Έλα άιιν δήηεκα πνπ αλέθπςε είλαη όηη ππήξρε πεξίπησζε πνπ αλαηέζεθε ζε άιινλ
δηθεγόξν ππόζεζε ηνπ Γήκνπ θαη δελ παξαζηάζεθε ζην Γηθαζηήξην, δελ θαηαηέζεθε ην
παξάβνιν. Έρνπκε θηάζεη ζε αλεμέιεγθηα όξηα θη εκείο δελ κπνξνύκε θάζε θνξά λα εξρόκαζηε
θαη λα εγθξίλνπκε ακνηβέο ηξίησλ δηθεγόξσλ, όηαλ έρνπκε κηα αμηόινγε λνκηθή ππεξεζία θη ε
νπνία δελ ζα καο θόζηηδε ην παξακηθξό. Γελ αλαθέξνκαη αλαιπηηθά ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε
γηα ην ηη θαη πσο ζπλέβε, γλσξίδεη όκσο ε λνκηθή ππεξεζία ηη ζπλέβε, όηη είρε εγθξηζεί θαη
πιεξώζεθε ε ακνηβή θη ν λνκηθόο παξαζηάζεθε ζην δηθαζηήξην ρσξίο λα θαηαβάιεη ην παξάβνιν
ηεο πξνείζπξαμεο.
Δκείο είκαζηε ελαληίνλ ηεο αλάζεζεο νπνηαζδήπνηε ππόζεζεο ζε ηξίηνπο. Αλ γίλεη ζε
άιιε βάζε θαη πνπλ νη λνκηθνί ηνπ Γήκνπ όηη ιόγσ πιεζώξαο ππνζέζεσλ δελ κπνξνύλ λα
ρεηξηζηνύλ ηελ ππόζεζε, πξέπεη λα δνύκε θαη ηε δπλαηόηεηα αιιαγήο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο γηα
ηελ πηζαλή πξόζιεςε θη άιινπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ.
Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ;
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ςήθηζαλ ηξηάληα έλα (31) δεκνηηθνί ζύκβνπινη, νη:
Ζ.Σζηθιίδεο, Β. Παπαδόπνπινο, .Αζιάλνγινπ, Κ. Ρίδνο, Θ.Θενδσξίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο,
.Γηακάληεο, Κ. Γξεγνξηάδεο, Λ.Αθξηβόπνπινο, Θ. Κνξσλάο, Α. Λαδαξίδεο, Α.ηδεξόπνπινο,
Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο, Γ.Μπαηζαξά, . Σδήκα, Δ.Κειεζίδεο, Κ.Παινπθίδεο, Γ.Ππξηλόο,
Υ.Σζηνύληαο, Ν.Λαδόπνπινο, Π.Παπιίδεο, Μ. νπκειίδεο, Γ.Γνπιηίδεο, Γ.Μηραειίδεο,
Ν.Αγγέινπ, Β.ηεθαλόπνπινο, Γ.Σζαλαθηζίδεο, Γ.Ράιιε, Γ.Γεκεξηδίδεο, Η.Σζαλαμίδεο
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Α.Μαξθνύιεο, Π.Μνπρηάξε,
Κ.Σξνρόπνπινο, Κ.Θενδσξίδεο
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 10-7-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ.
2.- Σελ ππ’ αξηζ. 194/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
3.- Σελ ππ’ αξηζ. 1115/2017 απόθαζε ηνπ Δθεηείνπ Καθνπξγεκάησλ Αζελώλ
4.- Σελ από 28-5-2020 επηζηνιή ηνπ λνκηθνύ Α.Παπαξξεγόπνπινπ.
5.- Σν από 1-6-2020 έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ λνκηθώλ ζπκβνύισλ.
6.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
7.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4312/2014, ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν
72 ηνπ λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ
λ. 4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 281
ηνπ λ.3463/2006 όπσο ηζρύεη.

ΑΔΑ: ΩΩΤΦΩ9Ο-607

Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ Αζελώλ Αλδξέα Παπαξξεγόπνπινπ, ζηνλ νπνίν
αλαηέζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 194/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βέξνηαο, ε
άζθεζε αγσγήο θαη ε ιήςε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ πεξί ζπληεξεηηθήο θαηάζρεζεο, απαγόξεπζεο
κεηαβνιήο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο θιπ. θαηά ησλ εηαηξηώλ «ENERGA POWER TRADING
Αλώλπκε Δηαηξία Πξνκήζεηαο θαη Δκπνξίαο Δλέξγεηαο», «ΚΔΝΣΩΡ ΔΜΠΟΡΗΟ ΛΗΑΝΗΚΖ
ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», «ΝΔΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Αλώλπκε Δηαηξεία
Παξαγσγήο θαη Δκπνξίαο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο» θαη ηνπ Α.Φ., ζην πνζό ησλ 1.860,00€ κε
Φ.Π.Α. (ήηνη 1.240,00€ γηα ηελ άζθεζε αγσγήο + 620,00€ γηα ηε ιήςε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ =
1.860,00€)

ΑΔΑ: ΩΩΤΦΩ9Ο-607
Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 226 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένες Λαδαρίδες
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλόο
Σζηνύληαο
Λαδόπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδες

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 11-9-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

