
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΝΠ ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ 

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 24εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.077/2019 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξνπ Βαιηαδώξνπ Θαιιηόπεο ππόζεζε έθεζεο ππαιιήιωλ 

ΘΔΞ 
ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 20ε-Πεπηεκβξίνπ-2019 εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ώξα 13.30κκ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.10396/13-
09-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ έμη(6) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΚΑΠΙΑΟΗΛΝΠ ΓΗΜΑΡΥΟ  
ΑΓΑΚΝΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  
ΣΑΡΕΖΚΑΟΘΝΠ ΑΟΓΟΗΝΠ  
ΒΑΓΑΟΙΖΠ ΒΑΗΝΠ  
ΠΡΑΟΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  
ΚΑΟΗΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 

 

ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 
  
 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά 

 

Ν  Ξ ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  3 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Με ηελ πξνγελέζηεξε αξηζκ.136/2017 πξάμε καο ζπγθξνηήζακε ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 

θαη αμηνιόγεζεο απνηειεζκάηωλ Γηαγωληζκώλ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2018 γηα ηηο ζπκβάζεηο 

έξγωλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ, ζύκθσλα κε ηνλ Λ.4412/2016 άξζξν 221 (ΦΔΚ.147/08-
08-2016/ηεύρνο Α’) όπσο παξαθάησ 

ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ 
Α/Α          ΔΞΩΛΚΝ             ΝΛΝΚΑ         ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ             ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ 

  1. ΚΑΛΣΑΜΠΑΝΙΓΗ ΑΝΣΩΝΙΟ             ΣΔ               ΜΗΥΑΝ.-ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
  2. ΥΟΡΣΑΡΓΙΑ  ΔΤΑΓΓΔΛΟ            ΠΔ                          ΓΤΠ 
  3. ΣΑΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΗ                  ΓΔ                   ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ  

ΑΛΑΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ 
Α/Α         ΔΞΩΛΚΝ              ΝΛΝΚΑ          ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ           ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ 

  1. ΜΤΡΗ                   ΠΑΓΩΝΑ                 ΓΔ                         ΓΤΠ 
  2.   ΓΑΛΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΗ                   ΠΔ                         ΓΤΠ 
  3. ΦΩΣΙΑΓΟΤ              ΣΤΛΙΑΝΗ              ΓΔ                   ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο νξίζηεθε ν ΘΑΙΡΑΚΞΑΛΗΓΖΠ ΑΛΡΩΛΗΝΠ.  
Με ηελ αξηζκ.πξση.1321/13-2-2018 απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο–Θξάθεο, ν νπνίνο ύζηεξα από απηεπάγγειην έιεγρν λνκηκόηεηαο απόθαζεο ηνπ 
ζπιινγηθνύ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο θαη’ άξζξν 226 Ν. 3852/2010, ήηνη ηεο αξηζκ.136/2017 
απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο, πνπ αθνξά «πγθξόηεζε Δπηηξνπήο 
Γηελέξγεηαο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ έηνπο 
2018», πξνέβε ζηελ αθύξσζε απηήο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ ξεηά ζηε ζπλεκκέλε γλσκνδόηεζε 
αλαθέξνληαη. 

Με ηελ πξνγελέζηεξε αξηζκ.29/2018 πξάμε καο απνθαζίζακε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο 

ελώπηνλ ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 3463/2006 θαηά ηεο κε αξηζκ.πξση.1321/13-
2-2018 απόθαζεο ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο–Θξάθεο, ν νπνίνο 
ύζηεξα από απηεπάγγειην έιεγρν λνκηκόηεηαο απόθαζεο ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ 
Βηζαιηίαο θαη’ άξζξν 226 Ν. 3852/2010, ήηνη ηεο ππ’ αξηζκ.136/2017 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο, πνπ αθνξά «πγθξόηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2018», πξνέβε ζηελ αθύξσζε 
απηήο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ ξεηά ζηε ζπλεκκέλε γλσκνδόηεζε αλαθέξνληαη. Σε ζύληαμε θαη 
θαηάζεζή ηεο από ηε δηθεγόξν Γ.. εξξώλ Φσηεηλή Βαδηθόιηνπ (Α.Μ. 320), εηδηθή ζπλεξγάηε, 
θαζώο θαη ηελ παξάζηαζή ηεο ελώπηνλ ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο θαηά ηε ζπδήηεζή ηεο. 

Καηόπηλ απηώλ ην ΠΩΚΑΡΔΗΝ ΚΝΛΗΚΩΛ-ΠΚΒΑΠΗΝΣΩΛ ΠΡΑ ΘΔΛΡΟΑ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ 
ΞΝΙΗΡΩΛ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ θαηέζεζε ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ 
Θεζζαινλίθεο αίηεζε αθύξσζεο θαηά ηεο αξηζκ.43/2018 απόθαζεο ηεο εηδηθήο επηηξνπήο ηνπ 
άξζξνπ 152 ηνπ Ν.3463/2006 ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο κε ηελ νπνία 
δηθαηώζεθε ν Γήκνο καο ζηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά ηεο αξηζκ.πξωη.1321/13-02-2018 

  

ΑΔΑ: 6Ζ80Ω9Β-ΝΕΡ



 

Απόθαζεο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Αξηζκ.29/2018 ΑΝΔ) 
θαη θαηά ηεο πξνγελέζηεξεο αξηζκ.136/2017 ΑΝΔ, όπωο θαη θάζε ζπλαθνύο πξνγελέζηεξεο ε 
κεηαγελέζηεξεο πξάμεο. 

Η δηθάζηκνο νξίζζεθε ηελ 10-Νθηωβξίνπ 2019 εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα 10.00πκ 
Ο Γήκνο ζαλ αληίδηθνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαζηαζεί ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ 

Θεζζαινλίθεο θαηά ηελ ζπδήηεζε αίηεζε αθύξσζεο ε ζε νπνηαδήπνηε κεη΄αλαβνιή ζπδήηεζε, γηα 

ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ θαη επνκέλσο, είλαη αλαγθαίν λα δηνξηζηεί δηθεγόξνο 
πνπ ζα εθπξνζσπήζεη ηνλ Γήκν  

Πξνηείλσ λα εμνπζηνδνηήζνπκε ηελ Γηθεγόξν εξξώλ Βαιηαδώξνπ Θαιιηόπε. 
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 & 72  
Ν.3852/201, έιαβε γλώζε ηεο ππόζεζεο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλεη ηελ παξνρή εληνιήο ζηελ δηθεγόξν εξξώλ Βαιηαδώξνπ Θαιιηόπε 
Γηθεγόξν εξξώλ όπσο παξαζηαζεί ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο, θαη ζε 

νπνηαδήπνηε κεη΄αλαβνιή δηθάζηκν ζε νπνηαδήπνηε άιιν δηθαζηήξην ζηελ, εθδίθαζε ηεο 
αίηεζεο αθύξσζεο θαηά ηεο αξηζκ.43/2018 απόθαζεο ηεο εηδηθήο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 

152 ηνπ Ν.3463/2006 ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο κε ηελ νπνία 

δηθαηώζεθε ν Γήκνο καο ζηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά ηεο αξηζκ.πξωη.1321/13-02-
2018 Απόθαζεο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

(Αξηζκ.29/2018 ΑΝΔ) θαη θαηά ηεο πξνγελέζηεξεο αξηζκ.136/2017 ΑΝΔ, όπωο θαη 

θάζε ζπλαθνύο πξνγελέζηεξεο ε κεηαγελέζηεξεο πξάμεο. 
Η δηθάζηκνο νξίζζεθε ηελ 10-Νθηωβξίνπ 2019 εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα 10.00πκ 

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

παξάξηεκα 1) ζην πνζό ησλ 422,84€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, ην νπνίν 

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. Σν παξαπάλσ πνζό νξίδεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 63 παξ.1 ηνπ 
Νένπ Κώδηθα Γηθεγόξσλ. 

Η δαπάλε ακνηβήο αλσηέξσ δηθεγόξνπ ζα αληηκεησπηζζεί από ηελ εγγεγξακκέλε 

πίζησζε ζηνλ Κ.Α. 00/6111 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 βάζεη 
ησλ ππ’ απηνύ πξνζαρζεηζνκέλσλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθώλ έλαληη ηεο σο άλσ ππό ηνπ 

λόκνπ πξνβιεπνκέλεο ακνηβήο. 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 77/2019 
Ο Πρόεδροσ        Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: 6Ζ80Ω9Β-ΝΕΡ
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