
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 03εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.011/2020 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξνπ Βαιηαδώξνπ Θαιιηόπεο ζηελ ππόζεζε Υιηάξα 

Αζαλάζηνπ. ΟΡΘΖ ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ  
ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 3ε-Φεβξνπαξίνπ-2020 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 13.30κκ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.670/24-01-
2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ ηέζζεξα (4) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΧΟ  
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΧΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ 
 

 

ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΧΑΛΛΖ 
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά εηδηθό 
γξακκαηέα νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 

Ο  Π ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  5 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Με ηελ πξνγελέζηεξε αξηζκ.109/2019 απόθαζε καο εγθξίλακε ηελ 

Παξνρή εληνιήο ζηελ Βαληαδώροσ Καλλιόπη Γηθεγόξν Σεξξώλ όπωο παξαζηαζεί ελώπηνλ 

ηνπ Μονομελούς Πρωηοδικείοσ Σερρών ζηις 11-02-2020 ημέρα Τρίηη και ώρα 11.00πμ ζηελ 

ζπδήηεζε ηεο ΑΣΦ.512/2019 αίηεζεο (δηαδηθαζία Αζθαιηζηηθώλ κέηξωλ) ε ζε νπνηαδήπνηε 

κεη΄αλαβνιή ζπδήηεζε ε έθεζε, πνπ θαηέζεζε ζηηο 25-09-2019 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-παξάξηεκα1) 

ζην πνζό ηωλ 300,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, πνπ πεξηιακβάλεη ακνηβή γηα 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. Η δαπάλε ακνηβήο δηθεγόξνπ ζα 

αληηκεηωπηζζεί από ηελ εγγεγξακκέλε πίζηωζε ζηνλ ΚΑ 00/6111 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 βάζεη ηωλ πξνζαρζεηζνκέλωλ λνκίκωλ δηθαηνινγεηηθώλ. 

ύκθσλα κε ηηο δηάηαμεο εδαθ.α, πεξίπησζεο ηζ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξ.72 ηνπ Ν.3852/2010 

(όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 παξ.1 ηνπ Ν.4623/2019 θαη ηζρύεη ζήκεξα), κε απηήλ ηνπ 

εδαθ.α, παξ.2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, πξνθύπηεη όηη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ πξόζιεςε 

πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ θαη γηα ηελ αλάθιεζε ηεο πιεξεμνπζηόηεηαο ηνπ, ζε όζνπο δήκνπο είηε δελ 

έρνπλ πξνζιεθζεί δηθεγόξνη κε κεληαία αληηκηζζία, είηε απηνί πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί δελ έρνπλ 

δηθαίσκα λα παξίζηαληαη ζε αλώηαηα δηθαζηήξηα θαη θαζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπο. Η απόθαζε 

ιακβάλεηαη ύζηεξα από γλσκνδόηεζε δηθεγόξνπ, ε αλππαξμία ηεο νπνίαο ζπλεπάγεηαη αθπξόηεηα ηεο 

ζρεηηθήο απόθαζεο.  

Καηόπηλ απηώλ δεηήζεθε ε γλσκνδόηεζε ηεο δηθεγόξνπ Αγάπεο Ψαξξά πνπ πιένλ έρεη νξηζζεί 

εηδηθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Γεκάξρνπ όπσο παξαθάησ: 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 4623/2019 

(ΦΔΚ 134/9-8-2019 ηεύρνο Α’), παξ 1 :  

Η νηθνλνκηθή επηηξνπή είλαη ζπιινγηθό όξγαλν, αξκόδην γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Εηδηθόηεξα, έρεη ηηο αθόινπζεο απνθαζηζηηθέο, ειεγθηηθέο θαη γλσκνδνηηθέο 

αξκνδηόηεηεο:… ηζ) Απνθαζίδεη γηα ηελ πξόζιεςε πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ θαη γηα ηελ αλάθιεζε ηεο 

πιεξεμνπζηόηεηάο ηνπ, ζε όζνπο δήκνπο, είηε δελ έρνπλ πξνζιεθζεί δηθεγόξνη κε κεληαία αληηκηζζία, είηε απηνί πνπ 

έρνπλ πξνζιεθζεί δελ έρνπλ δηθαίσκα λα παξίζηαληαη ζε αλώηαηα δηθαζηήξηα θαη θαζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπο. 

Μπνξεί επίζεο λα αλαζέηεη ηελ παξνρή γλσκνδνηήζεσλ, κόλν εθόζνλ δελ έρνπλ πξνζιεθζεί δηθεγόξνη, κε κεληαία 

αληηκηζζία. Με απόθαζή ηεο είλαη δπλαηή, θαη` εμαίξεζε, ε αλάζεζε ζε δηθεγόξν, εμώδηθνπ ή δηθαζηηθνύ ρεηξηζκνύ, 
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αλά ππόζεζε, δεηεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ δήκνπ θαη απαηηνύλ 

εμεηδηθεπκέλε γλώζε ή εκπεηξία. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ε ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ ΚΔΚ.  

Παξάιιεια, ζύκθσλα κε ηελ παξ 2 : Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηδ`, ηε`, ηζ` ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, ε 

απόθαζε ιακβάλεηαη ύζηεξα από γλσκνδόηεζε δηθεγόξνπ, ε αλππαξμία ηεο νπνίαο ζπλεπάγεηαη αθπξόηεηα ηεο 

ζρεηηθήο απόθαζεο. 

Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, έρεη αζθεζεί ε ππ’ αξηζκόλ εθζέζεσο θαηαζέζεσο ΑΣΦ 512/2019 αίηεζε 

ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Σεξξώλ (Γηαδηθαζία Αζθαιηζηηθώλ Μέηξσλ) θαηά ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο, 

κε ηελ νπνία δεηείηαη λα ππνρξεσζεί ν Γήκνο λα απνδέρεηαη πξνζσξηλά ηελ πξνζθεξόκελε εξγαζία ηνπ αηηνύληνο 

ζηε ζέζε θαη κε ηελ εηδηθόηεηα πνπ απαζρνιηόηαλ ζην Γήκν ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηειεπηαίαο ζπκβάζεσο 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζηηο 9/10/2019, κε ηελ ηαπηόρξνλε θαηαβνιή ζ’ απηόλ από ηνλ θαζ’ νπ ηνπ κηζζνύ 

ηνπ, κέρξη εθδόζεσο ηειεζίδηθεο απόθαζεο επί ηεο ηαθηηθήο αγσγήο  πνπ ζα αζθεζεί θαηά ηνπ θαζ νπ ελώπηνλ ηνπ 

αξκόδηνπ Γηθαζηεξίνπ θαηά ηελ εηδηθή δηαδηθαζία ησλ εξγαηηθώλ δηαθνξώλ. Ο αηηώλ ππεξέηεζε σο ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΟΧ πιήξνπο σξαξίνπ ηνπ θιάδνπ ΓΔ Οδεγόο Απνξξηκκαηνθόξνπ. Πξνζειήθζε 

ζε εθηέιεζε ησλ πξνζσξηλώλ πηλάθσλ ηεο πξνθήξπμεο 3Κ/2018.  Η δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο πξνζσξηλνύο πίλαθεο θαηάηαμεο ηεο 

πξνθήξπμεο 3Κ/2018 (Τ.ΑΣΔΠ 4/2018) θαη απαζρνιείηαη πξνζσξηλά, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 18 ηνπ λ. 

2190/1994 (Α’28) παξαηείλεηαη από ηε ιήμε ηνπο κέρξη ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο ησλ δηνξηζηέσλ ζηηο αληίζηνηρεο 

ζέζεηο ζύκθσλα κε νξηζηηθνύο πίλαθεο δηνξηζηέσλ ηεο ίδηαο πξνθήξπμεο θαη θαη’ αλώηαην όξην κέρξη 31 

Γεθεκβξίνπ 2019 (παξ.4 ηνπ άξζξνπ 229 ηνπ Ν.4635/2019 (Α’167). Η δηθάζηκνο έρεη νξηζηεί ζηηο 11/2/2020. Σην 

Γήκν Βηζαιηίαο δελ έρνπλ πξνζιεθζεί δηθεγόξνη κε κεληαία αληηκηζζία.  

Σπλεπώο, ιακβάλνληαο ππόςε όια ηα αλσηέξσ, θαη επεηδή ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ ζα είλαη 

κεγάιε, γνωμοδοτώ όηη πξέπεη λα αλαηεζεί ζε πιεξεμνύζην δηθεγόξν λα ρεηξηζηεί ηε ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε, λα 

παξαζηεί ζηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ζηηο 11/2/2020 θαη ζε νπνηαδήπνηε κεη’ αλαβνιή 

δηθάζηκν, λα θαηαζέζεη ζεκείσκα θαη ζρεηηθά έγγξαθα θαζώο θαη λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα 

ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ.  

ΝΙΓΡΙΣΑ 28/1/2020 ΕΙΔΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΔΗΜΑΡΥΟΤ-ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΦΑΡΡΑ ΑΓΑΠΗ 

Δμεηδηθεύεη ηελ εγγεγξακκέλε πίζηωζε ζηνλ 00.6111.01 ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 επεηδή ε εγγεγξακκέλε πίζησζε Ακνηβέο 

λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθωλ είλαη γεληθή θαη παξίζηαηαη ε αλάγθε εμεηδίθεπζήο, γηα ηελ ακνηβή 

ηεο Βαιηαδώξνπ Θαιιηόπεο πνζνύ 300,00€. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, θαη ύζηεξα από δηαινγηθή 
ζπδήηεζε, 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλεη 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 θαη ζε νπνηαδήπνηε κεη΄αλαβνιή δηθάζηκν ζε νπνηαδήπνηε άιιν 

δηθαζηήξην, 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 κε πξνϋπόζεζε λα επηδνζεί αληίγξαθν ηεο αίηεζεο θαη ηεο 

πξάμεο ηξεηο εκέξεο πξηλ ηελ ζπδήηεζε κε επηκέιεηα ηνπ αηηνύληνο, όπσο γλωκνδνηεί θαη ε 

δηθεγόξνο Αγάπε Ψαξξά εηδηθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Γεκάξρνπ  

Θαζνξίδεη 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 
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αληηδίθνπ. Η δαπάλε ακνηβήο δηθεγόξνπ ζα αληηκεησπηζζεί από ηελ εγγεγξακκέλε πίζησζε 

ζηνλ ΚΑ 00/6111 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. 

 Δμεηδηθεύεη ηελ εγγεγξακκέλε πίζηωζε ζηνλ 00.6111.01 ηνπ ζθέινπο ησλ 

εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 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 011/2020 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 
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