
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 30εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.109/2019 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξνπ Βαιηαδώξνπ Θαιιηόπεο ζηελ ππόζεζε Υιηάξα 

Αζαλαζίνπ 
ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 25ε-Λνεκβξίνπ-2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 13.00κκ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.13785/20-
11-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ ηέζζεξηο (4) ελώ θιήζεθαλ όινη. 
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ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΧΟ 
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ 
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ  
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά 

Πξνήδξεπζε ν αληηδήκαξρνο θαη αληηπξόεδξνο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο Αδακνύδεο Ηωάλλεο 
(ιόγω έθηαθηεο κεηάβαζεο ηνπ Γεκάξρνπ ζηελ Θεζζαινλίθε). 

Ο Πξνεδξεύωλ αληηδήκαξρνο εηζεγνύκελνο ην 4ν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε: 
Με ηελ πξνγελέζηεξε αξηζκ.103/2019 απόθαζε καο εγθξίλακε: 
Τελ παξνρή εληνιήο ζηελ Βαληαδώροσ Καλλιόπη Γηθεγόξν Σεξξώλ όπωο παξαζηαζεί ηελ 08-11-2019 

εκέξα Παραζκεσή θαη ώξα 12.00μμ ελώπηνλ ηνπ Μονομελούς Πρωηοδικείοσ Σερρών (Γηαδηθαζία 
αζθαιηζηηθώλ κέηξωλ) (προζωρινή διαηαγή) ζηελ ζπδήηεζε αίηεζεο δηαδηθαζίαο αζθαιηζηηθώλ κέηξωλ κε 
εκεξνκελία 06-11-2019 πνπ θαηέζεζε ν Χλιάρας Αθανάζιος ηοσ Εσζηραηίοσ πξώελ ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ 
Βηζαιηίαο κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΟΧ πιήξνπο Ωξαξίνπ. 

Καζνξίδεη ηελ ακνηβή δηθεγόξνπ κε βάζεη ηνλ θώδηθα πεξί δηθεγόξωλ (Ν.4194/2013-παξάξηεκα 1) ζην 
πνζό ηωλ 102,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ακνηβή γηα παξάζηαζε δηθεγόξνπ. 
Τν παξαπάλω πνζό νξίδεηαη ζύκθωλα κε ην άξζξν 63 παξ.1 ηνπ Νένπ Κώδηθα Γηθεγόξωλ. Η δαπάλε ακνηβήο 
δηθεγόξνπ ζα αληηκεηωπηζζεί από ηελ εγγεγξακκέλε πίζηωζε ζηνλ ΚΑ 00/6111 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019.  

Γηα ηελ κειέηε θαθέινπ, ζύληαμε θαη θαηάζεζε πξνηάζεωλ ελώπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ θαηά ηελ παξαπάλω 
δηθάζηκν, πξνβνιή λνκηθώλ ηζρπξηζκώλ, ζπδήηεζε ηεο έλδηθεο ππόζεζεο θαζώο θαη ζύληαμε θαη θαηάζεζε 
πξνζζήθεο θαη ζρνιηαζκό ηωλ ηζρπξηζκώλ ηνπ αληηδίθνπ ζα παξζεί λεώηεξε απόθαζε. 

ηελ ζπλέρεηα απηώλ ην Κνλνκειέο Πξωηνδηθείν εξξώλ (Γηαδηθαζία αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ)  
αθνύ έιαβε ππόςηλ ηνπ ην πεξηερόκελν ηεο αίηεζεο, απηά πνπ νη πιεξεμνύζηνη ησλ δηαδίθσλ 
θαηέζεζαλ πξνθνξηθά θαη ηα επηδεηρζέληα έγγξαθα εμέδσζε πξνζσξηλή δηαηαγή πνπ ζα ππνρξεώλεη 
ηνλ Γήκν καο λα ζπλερίζεη λα απνδέρεηαη ηελ πξνζθεξόκελε εξγαζία ηνπ Χιηάξα Αζαλαζίνπ κέρξη 
ηεο ζπδήηεζεο ηεο ππόζεζεο ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ πνπ νξίζζεθε ην Πξωηνδηθείν εξξώλ, 
αθξναηήξην αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ηελ 11-02-2020 θαη ώξα 11.00 κε ηνλ όξν λα επηδνζεί 
αληίγξαθν ηεο αίηεζεο θαη ηεο πξάμεο απηήο ηξεηο εκέξεο πξηλ ηελ ζπδήηεζε. 

Ο Γήκνο ζαλ αληίδηθνο θαιείηαη λα παξαζηαζεί θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο δηαδηθαζίαο 
αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ελώπηνλ ηνπ Κνλνκεινύο Πξωηνδηθείνπ θαηά ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο θαη 

επνκέλσο, είλαη αλαγθαίν λα εμνπζηνδνηήζνπκε ηελ Γηθεγόξν εξξώλ Βαιηαδώξνπ Θαιιηόπε γηα 
εθπξνζσπήζεη ηνλ Γήκν καο 

Δμεηδηθεύεη ηελ εγγεγξακκέλε πίζηωζε ζηνλ 00.6111.01 ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 επεηδή ε εγγεγξακκέλε πίζησζε Ακνηβέο 
λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ είλαη γεληθή θαη παξίζηαηαη ε αλάγθε εμεηδίθεπζήο, γηα ηελ ακνηβή ηεο 
Βαιηαδώξνπ Θαιιηόπεο πνζνύ 300,00€. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνεδξεύνληνο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 & 
72  Ν.3852/201, έιαβε γλώζε ηεο ππόζεζεο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα πξναζπηζζεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ, εγθξίλεη ηελ παξνρή 
εληνιήο ζηελ Βαιηαδώξνπ Θαιιηόπε Γηθεγόξν εξξώλ όπσο παξαζηαζεί ελώπηνλ ηνπ 

Κνλνκεινύο Πξωηνδηθείνπ εξξώλ ζηηο 11-02-2020 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11.00πκ 
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ζηελ ζπδήηεζε ηεο ΑΦ.512/2019 αίηεζεο (δηαδηθαζία Αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ) ε ζε 

νπνηαδήπνηε κεη΄αλαβνιή ζπδήηεζε ε έθεζε, πνπ θαηέζεζε ζηηο 25-09-2019 ν Υιηάξαο 

Αζαλάζηνο ηνπ Δπζηξαηίνπ πξώελ ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο κε ζρέζε εξγαζίαο 
ΙΓΟΧ πιήξνπο Ωξαξίνπ. Πξνϋπόζεζε λα επηδνζεί αληίγξαθν ηεο αίηεζεο θαη ηεο πξάμεο 

ηξεηο εκέξεο πξηλ ηελ ζπδήηεζε κε επηκέιεηα ηνπ αηηνύληνο. 

Καζνξίδεη ηελ ακνηβή δηθεγόξνπ κε βάζεη ηνλ θώδηθα πεξί δηθεγόξσλ (Ν.4194/2013-

παξάξηεκα1) ζην πνζό ησλ 300,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, πνπ πεξηιακβάλεη 
ακνηβή γηα κειέηε θαθέινπ, ζύληαμε θαη θαηάζεζε πξνηάζεσλ ελώπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ 

θαηά ηελ παξαπάλσ δηθάζηκν, πξνβνιή λνκηθώλ ηζρπξηζκώλ, ζπδήηεζε ηεο έλδηθεο 

ππόζεζεο θαζώο θαη ζύληαμε θαη θαηάζεζε πξνζζήθεο θαη ζρνιηαζκό ησλ ηζρπξηζκώλ ηνπ 
αληηδίθνπ. Η δαπάλε ακνηβήο δηθεγόξνπ ζα αληηκεησπηζζεί από ηελ εγγεγξακκέλε πίζησζε 

ζηνλ ΚΑ 00/6111 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 βάζεη ησλ 

πξνζαρζεηζνκέλσλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθώλ. 
Δμεηδηθεύεη ηελ εγγεγξακκέλε πίζηωζε ζηνλ 00.6111.01 ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 επεηδή ε εγγεγξακκέλε πίζησζε 

Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθωλ είλαη γεληθή θαη παξίζηαηαη ε αλάγθε 

εμεηδίθεπζήο, γηα ηελ ακνηβή ηεο Βαιηαδώξνπ Θαιιηόπεο πνζνύ 300,00€. 
Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν θαη Γήκαξρν Βηζαιηίαο γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 109/2019 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
 

Μποςτάνησ Θωμάσ 
Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 
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