
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 05εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.025/2020 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξνπ Βαξλαιίδνπ Αλαζηαζίαο γηα ΓΛΧΚΟΓΟΣΖΖ ππόζεζεο 
Αξκνπηζή Υξπζνβαιάληω  

ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 19ε-Φεβξνπαξίνπ-2020 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13.30κκ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.1333/12-02-
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 έμη (6) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΧΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΒΑΓΗΘΟΙΗΟ ΘΔΟΓΧΡΟ 
ΦΑΡΡΑ ΙΔΧΛΗΓΑ 
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 
 

 

ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΧΟ  
 
ηελ ζέζε ησλ Βαδαξιή Βάηνπ θαη ηαπξίδε 
Ισάλλε θαηόπηλ δήισζεο ηνπο όηη θσιύνληαη 
λα παξεπξεζνύλ, παξαβξέζεθαλ ηα 
αλαπιεξσκαηηθά κέιε Βαδηθόιηνο Θεόδσξνο 
θαη Ψαξάο Λεσλίδαο,  
 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά εηδηθό 
γξακκαηέα νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 

Ο Π ξν ε δ ξε ύ ωλ  αλ η η δ ή κ αξρν ο  Α δ ακν ύδ ε ο  Η ωάλ ε ο  ε η ζε γ ν ύ κε λ ν ο  

η ν  1 1 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Με ηελ αξηζκ.44/2018 πξνεγνύκελε απόθαζή καο, νξίζακε σο πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηελ 

Βαξλαιίδνπ Αλαζηαζία γηα λα παξαζηεί ελώπηνλ ηνπ Κνλνκεινύο Πξωηνδηθείνπ εξξώλ, θαηά 
ηελ νξηζζείζα δηθάζηκν ή ηπρόλ κεη’ αλαβνιήο απηήο, όπνπ ζα ζπδεηεζεί ε αξηζ.θαηάζεζεο 
αξηζκ.ΔΡΓ 24/2017 αγωγή ηεο Αξκνπηζή Υξπζνβαιάληω ηνπ Ζιία κε ηελ νπνία δεηάεη λα γίλεη 
δεθηή ε αγσγή ηεο θαη λα αλαγλσξηζζεί ε πξνϋπεξεζία ηεο ζην ΚΔΠ σο δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο 
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, θαη όηη άιιν αλαθέξεηαη ζηελ αγσγή ηεο 
γηα λα εθπξνζσπήζεη ην Γήκν καο. 

ηε ζπλέρεηα εθδόζεθε ε αξηζκ.360/2019 απόθαζε ηνπ Κνλνκεινύο Πξωηνδηθείνπ 
εξξώλ, ε νπνία έθξηλε νξηζηηθά θαη έθαλε δεθηή ηελ αξηζκ.ΔΡΓ 24/2017 αγσγή, θαηά ηνπ Γήκνπ 
Βηζαιηίαο. 

Θα πξέπεη λα απνθαζίζνπκε γηα ηελ «άζθεζε ή κε όισλ ησλ  έλδηθσλ βνεζεκάησλ θαη ησλ 

έλδηθσλ κέζσλ θαζώο θαη γηα ηελ παξαίηεζε από απηά» (Ν.3852/10 αξ.72 παξ.1 πεξ.ηγ όπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν. 4447/16 θαη ηζρύεη.) όζνλ αθνξά ηελ 
αξηζκ.360/2019 απόθαζε ηνπ Κνλνκεινύο Πξωηνδηθείνπ εξξώλ ε νπνία είλαη εηο βάξνο ηνπ 
Γήκνπ Βηζαιηίαο θαη ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζην Γήκν καο ζηηο 31-1-2020. 

Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ αξ.72 ηνπ Ν.3852/10 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν. 4447/16 θαη ηζρύεη: «Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηβ΄, ηγ΄ θαη ηδ΄ ηεο πξνεγνύκελεο 
παξαγξάθνπ, ε απόθαζε ιακβάλεηαη ύζηεξα από γλσκνδόηεζε δηθεγόξνπ, ε αλππαξμία ηεο νπνίαο 
ζπλεπάγεηαη αθπξόηεηα ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο». 

Δμάιινπ ζύκθσλα κε ηελ πεξ.ηε ηεο παξ.1 ηνπ αξ.72 ηνπ Ν.3852/10«[.....] κπνξεί επίζεο λα 
αλαζέηεη ηελ παξνρή γλσκνδνηήζεσλ, κόλν εθόζνλ δελ έρνπλ πξνζιεθζεί δηθεγόξνη, κε κεληαία 
αληηκηζζία [.......] ». 

Γεδνκέλνπ όηη ν Γήκνο καο δελ έρεη πξνζιεθζεί δηθεγόξνο κε κεληαία αληηκηζζία, πξνηείλσ ηελ 
αλάζεζε παξνρήο γλσκνδόηεζεο ζηελ δηθεγόξν Βαξλαιίδνπ Αλαζηαζία. 

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 Βαξλαιίδνπ Αλαζηαζίαο (δύν σξεο ελαζρόιεζεο) πνζνύ 198,40€ 

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

  

ΑΔΑ: ΨΜΝΚΩ9Β-Φ24



 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλεη ηελ παξνρή εληνιήο ζηελ δηθεγόξν εξξώλ Βαξλαιίδνπ Αλαζηαζία, γηα λα 

πξνβεί ζε παξνρή γλωκνδόηεζεο ζρεηηθά κε ηελ «άζθεζε ή κε όισλ ησλ έλδηθσλ 

βνεζεκάησλ θαη ησλ έλδηθσλ κέζσλ θαζώο θαη γηα ηελ παξαίηεζε από απηά» (Ν.3852/10 
αξ.72 παξ.1 πεξ.ηγ) όζνλ αθνξά ηελ αξηζκ.360/2019 απόθαζε ηνπ Κνλνκεινύο 

Πξωηνδηθείνπ εξξώλ ε νπνία είλαη εηο βάξνο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο θαη ε νπνία 

θνηλνπνηήζεθε ζην Γήκν καο ζηηο 31-1-2020. 
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 Βαξλαιίδνπ Αλαζηαζίαο (δύν σξεο ελαζρόιεζεο) πνζνύ 
198,40€. 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 025/2020 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 
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