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                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                               Α.Δ.Α.: 

                                                                                Κοζάνη: 16-7-2021 

                                                                               Αρ. πρωτ.:  600 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η / 2021 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

 

Κοζάνη ΔΕΥΤΕΡΑ  Ώρα, 

Μπουσίου & Εστίας 3 
(Αίθουσα Συνεδριάσεων 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 
05-04-2021 17:00 

 

ΜΕΣΩ e-presence  

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 
 
2. Ανάθεση υπηρεσίας «νομική συμβουλή – νομική στήριξη σχετικά με την υπ’ 

αριθμ. Α20/303/02-04-2021 κλήση της κ. Πταισματοδίκη Κοζάνης 

 
 
 
------------------------------------------------------------------- 
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 
 

 
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα 
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό», 
υποφάκελος «Διοικούσα Επιτροπή 2020-2024» -  9η συνεδρίαση - 2021. Για να τα 
διαβάσετε πατήστε εδώ. 
 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Κιάνας Μ. Στέργιος - Πρόεδρος, Συλλίρης Νικόλαος-  
Αντιπρόεδρος, Τζιόλας Ιωάννης, Ματάνας Κωνσταντίνος, Θεοδωρίδης Γεώργιος, 
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Παπακώστα Ελευθερία, Μιμίκου Ευδοκία, Ράλλης Κωνσταντίνος, Μαντζιάρης 
Δημήτριος, μέλη. 
ΑΠΟΝΤΕΣ :   
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η συνεργάτης του Τ.Ε.Ε.  συνάδελφος 
Εμμανουήλ Μαρία.  

 
Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ10/2021 

Ως εκτελών χρέη γραμματέα  ορίζεται ο   συνάδελφος Ιωάννης Τζιόλας. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.  
 
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ :  2ο, 1ο . 

 
 

ΘEMA 2ο  
 
Ο Πρόεδρος Στέργιος Μεν. Κιάνας  ενημερώνει για την κλήση της προϊσταμένης 
του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Μελενικιώτου Μαρίας ως μάρτυρα στο Πταισματοδικείο Κοζάνης 
την Πέμπτη 8-4-2021  σε ποινική υπόθεση που αφορά υπόθεση σχετικά με την 
Επιχείρηση «Ξινό Νερό Α.Ε.». Υπενθυμίζεται ότι η Επιχείρηση «Ξινό Νερό Α.Ε.». 
ζήτησε από το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.  
Σε συνέχεια παλαιότερης συζήτησης και απόφασης  στη Διοικούσα για την ανάγκη 
νομικής στήριξης του Τ.Ε.Ε. σε διάφορα ζητήματα που ανακύπτουν προτείνει να 
ανατεθεί η υπόθεση σε δικηγόρο για νομική στήριξη και συμβουλή, μελέτη των 
σχετικών εγγράφων και σύνταξη υπομνήματος για την κατάθεση του μάρτυρα,  
προκειμένου το ΤΕΕ ΔΜ να διασφαλίσει τα συμφέροντά του. 
Ακολουθεί συζήτηση  

  
Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ10/2021 

Η Διοικούσα Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει  να ορισθεί δικηγόρος για το ανωτέρω 

ζήτημα η δικηγόρος Κοζάνης Κοσματοπούλου Μένη – Χάιδω (ΑΜ ΔΣΚ: 330), 

κάτοικος Κοζάνης, η οποία έλαβε γνώση των στοιχείων της υπόθεσης και 

αποδέχθηκε την ανάθεση της νομικής υπηρεσίας. 

 

Για όλα τα ανωτέρω η αμοιβή θα καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 59 Ν. 

4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων) (αμοιβή με χρονοχρέωση- αμοιβή ανάλογη με 

το χρόνο απασχόλησης) «Για κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια ο δικηγόρος 

δύναται να συμφωνεί με τον εντολέα του και να λαμβάνει αμοιβή προσδιοριζόμενη 

ανάλογα με την ωριαία απασχόληση του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

Παράρτημα Ι του Κώδικα. Αντίστοιχα προσδιοριζόμενη ωριαία αμοιβή δικαιούται ο 

δικηγόρος να λαμβάνει και για κάθε συνάντηση ή τηλεφωνική επικοινωνία με τον 

εντολέα του ή με τρίτο πρόσωπο, καθώς και για κάθε άλλη ενέργεια που σχετίζεται 
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με την εκτέλεση της εντολής που του ανατέθηκε». Περαιτέρω στο Παράστημα 1 του 

ανωτέρω Νόμου (παρ. Δ) ορίζεται «ως απασχόληση εξωδικαστική ή παροχή 

συμβουλών ανά ώρα το ποσό των 80 ευρώ». (Για την ανωτέρω γνωμοδότηση 

υπολογίζεται ότι ο  δικηγόρος θα απασχοληθεί 5  ώρες άρα ποσό (5 Χ 80 ) 400 ευρώ 

με απαλλαγή από ΦΠΑ). 

Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0411 και είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης.  
Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 
Λύεται η συνεδρίαση  
 
Ο Πρόεδρος                                                     Ο εκτελών   χρέη Γενικού  Γραμματέως   
 
 
 
Στέργιος Μεν. Κιάνας                                      Ιωάννης Τζιόλας    
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