
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 06εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.026/2020 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξνπ Βαξλαιίδνπ Αλαζηαζίαο ζηελ ππόζεζε αγσγήο Αξκνπηζή 
Υξπζνβαιάλησ (εθεηείν) 

ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 26ε-Φεβξνπαξίνπ-2020 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11.00πκ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα έθηαθηε ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.1722/25-02-
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 επηά (7) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΧΟ 
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ 
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ 
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
 

 

 
 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θσκά εηδηθό 
γξακκαηέα νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 

Ο Π ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  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 Πξσηνδηθείνπ εξξώλ, θαηά 
ηελ νξηζζείζα δηθάζηκν ή ηπρόλ κεη’ αλαβνιήο απηήο, όπνπ ζα ζπδεηεζεί ε αξηζ.θαηάζεζεο 
αξηζκ.ΔΡΓ 24/2017 αγσγή ηεο Αξκνπηζή Υξπζνβαιάλησ 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 Πξσηνδηθείνπ 
εξξώλ, ε νπνία έθξηλε νξηζηηθά θαη έθαλε δεθηή ηελ αξηζκ.ΔΡΓ 24/2017 αγσγή, θαηά ηνπ Γήκνπ 

Βηζαιηίαο θαη ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζην Γήκν καο ζηηο 31-1-2020. 
Με ηελ αξηζκ.25/2020 πξνεγνύκελε απόθαζή καο, εγθξίλακε ηελ παξνρή εληνιήο ζηελ 

δηθεγόξν εξξώλ Βαξλαιίδνπ Αλαζηαζία, γηα λα πξνβεί ζε παξνρή γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε 
ηελ «άζθεζε ή κε όισλ ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ θαη ησλ έλδηθσλ κέζσλ θαζώο θαη γηα ηελ 
παξαίηεζε από απηά» (ζην άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 
ηνπ Ν. 4623/2019, παξ.1) όζνλ αθνξά ηελ αξηζκ.360/2019 απόθαζε ηνπ Κνλνκεινύο 
Πξσηνδηθείνπ εξξώλ ε νπνία είλαη ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο. 

Η γλσκνδόηεζε ηεο δηθεγόξνπ αλαθέξεη ηα παξαθάησ: 
Με ηελ ππ΄ αξηζκ.044/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο  

νξίζηεθα πιεξεμνχζηα δηθεγφξνο θαη κνπ παξαζρέζεθε εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ ζπδήηεζε ηεο κε 
αξηζκφ έθζεζεο θαηάζεζεο ΔΡΓ24/26.09.2017 αγσγήο ηεο ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο 
Υξπζνβαιάλησο Αξκνπηζή ηνπ Ηιία θαη ηεο Αγγειηθήο, θαηνίθνπ Σνπηθήο Κνηλφηεηα Γεκεηξηηζίνπ ηεο 
Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Βηζαιηίαο ηνπ νκψλπκνπ Γήκνπ, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο εξξψλ, ηεο 
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηξεθφκελε θαηά ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο.  Η αλσηέξσ αγσγή 
δηθάζηεθε ζηηο 3-12-2018 ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ εξξψλ θαηά ηελ εηδηθή δηαδηθαζία 
ησλ πεξηνπζηαθψλ-εξγαηηθψλ δηαθνξψλ.  

I. Η αλσηέξσ πιένλ κφληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο Υξπζνβαιάλησ Αξκνπηζή ηνπ Ηιία 
θαη ηεο Αγγειηθήο, εξγάζηεθε απφ ηηο 05.09.2005 έσο 30.06.2009 κε δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο κίζζσζεο 
έξγνπ, πνπ θαηήξηηζε κε ηνλ πξψελ Γήκν Βηζαιηίαο, σο Γηνηθεηηθφο Τπάιιεινο θιάδνπ ΠΔ1 
Γηνηθεηηθνχ (Οηθνλνκνιφγνπ) ζην ΚΔΠ ηνπ πξψελ Γήκνπ Βηζαιηίαο. ηελ ζπλέρεηα, δηνξίζηεθε κε ηελ 

ππ΄ αξηζκ. 76/2009 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Δξίζνπ, πνπ επηθπξψζεθε κε ηελ κε αξηζκφ 2518/14-5-
2009 απφθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ ζε θελή νξγαληθή ζέζε ηνπ πξψελ Γήκνπ Δξίζνπ Ν. 
Κεθαιιελίαο θαη ήδε Γ.Δ. Δξίζνπ ηνπ Γήκνπ Κεθαιιελίαο, θαηεγνξίαο ΠΔ θαη θιάδνπ ΠΔ1 
Γηνηθεηηθνχ (Οηθνλνκνιφγνπ), ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε γηα ηελ κηζζνινγηθή ηεο εμέιημε ε 
πξνυπεξεζία ηεο ζην Κ.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο, κε ζπλέπεηα λα θαηαηαγεί ζην εηζαγσγηθφ 18ν 
κηζζνινγηθφ θιηκάθην, φπσο ίζρπε ηφηε.  Καηφπηλ, κε ηελ κε αξηζκφ 81/8433/2-9-2010 απφθαζε ηνπ 
ηφηε Γεκάξρνπ Νηγξίηαο, πνπ επηθπξψζεθε κε ηελ κε αξηζκφ 7640/6-9-2010 απφθαζε ηεο 
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Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, κεηαηάρζεθε ζε θελή νξγαληθή ζέζε ηνπ πξψελ Γήκνπ Βηζαιηίαο 
θαη ήδε Γήκνπ Βηζαιηίαο ηεο Π.Δ. εξξψλ. 

II. ηελ ζπλέρεηα θαηέζεζε ηελ απφ 22-9-2017 θαη κε αξηζκ. Καηάζεζεο ΔΡΓ 24/2017 αγσγή 
ηεο ελαληίνλ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο, ε νπνία ζπδεηήζεθε θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 3εο Γεθεκβξίνπ 2018,  
κε ηελ νπνία αηηήζεθε λα γίλεη δεθηή ε αγσγή ηεο θαη: α) Να αλαγλσξηζηεί φηη ε ππεξεζία πνπ 
παξείρε ζηα Κ.Δ.Π. κε δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο έξγνπ νξηζκέλεο δηάξθεηαο ππέθξππηε δηαδνρηθέο 

ζπκβάζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη β) λα αλαγλσξηζηεί φηη ν 
απνθιεηζκφο, θαηά ην άξζξν 24 Ν.4305/2014 απφ ηελ βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή έληαμή ηεο, αλ 
θαη εξγάζηεθε ζε Κ.Δ.Π. θαη θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ δελ έηπρε λα ππεξεηεί ζε ΚΔΠ, αιιά ζε 
άιιε ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, είλαη αληηζπληαγκαηηθφο, σο αληηβαίλσλ ζηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 
1 ηνπ ηζρχνληνο ζπληάγκαηνο θαη φηη ζα πξέπεη γηα ηνλ ιφγν απηφλ λα εθαξκνζηεί θαη σο πξνο απηήλ, 
ψζηε λα κπνξεί λα θξηζεί απφ ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ε βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή 
έληαμε ηεο κε ηελ ζπλδξνκή θαη ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4305/2014.  

III. Με ηελ κε αξηζκφ 360/31.12.2019 απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ εξξψλ έγηλε 
ελ κέξεη δεθηή ε αγσγή ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα δέρηεθε ην Γηθαζηήξην φηη νη: α) κε αξηζκφ 
πξσηνθφιινπ 4266/5-9-2005 ζχκβαζε, κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 5ε επηεκβξίνπ 2005 θαη ιήμεο 
ηελ 31ε Ιαλνπαξίνπ 2006, β) κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 378/25-1-2006 ζχκβαζε, κε εκεξνκελία 
έλαξμεο ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2006 θαη ιήμεο ηελ 30ε Απξηιίνπ 2007, γ) κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 
2967/27-4-2007 ζχκβαζε, κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 1ε Ματνπ 2007 θαη ιήμεο ηελ 1ε Ματνπ 2008, 
δ) κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 2550/30-4-2008 ζχκβαζε, κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 2ε Ματνπ 2008 θαη 

ιήμεο ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2008 θαη ε) κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 6855/30-10-2008 ζχκβαζε, κε 
εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 3ε Ννεκβξίνπ 2008 θαη ιήμεο ηελ 2ε Ματνπ 2009 θαη ζη) κε αξηζκφ 
πξσηνθφιινπ 2280/30-4-2009 ζχκβαζε, κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 4ε Ματνπ 2009 θαη ιήμεο ηελ 
3ε Ννεκβξίνπ 2009, «….ςεπδεπίγξαθα ραξαθηεξίζηεθαλ σο ζπκβάζεηο έξγνπ, ελψ, ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, επξφθεηην γηα ζπκβάζεηο παξνρήο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, 
θαζφζνλ παξείρε ηηο ππεξεζίεο ηεο εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, κε ρξήζε 
ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ηνπ, ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο θαη ηφηε Γεκάξρνπ 

ηνπ πξψελ Γήκνπ Βηζαιηίαο, ππνθείκελε ζε λνκηθή θαη πξνζσπηθή εμάξηεζε απφ ηνλ εξγνδφηε ηεο, 
ιακβάλνληαο απφ ηνλ ηειεπηαίν δεζκεπηηθέο εληνιέο θαη νδεγίεο, σο πξνο ηνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν θαη 
ηνλ ρξφλν εξγαζίαο….». Με ηελ αλσηέξσ απφθαζε έγηλε ελ κέξεη δεθηή ε αγσγή ηεο ελάγνπζαο θαη 
αλαγλσξίζηεθε φηη ε ελάγνπζα απαζρνιήζεθε ζην Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ηνπ Γήκνπ 
Βηζαιηίαο κε ζπκβάζεηο παξνρήο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ.   

Δπεηδή αλαθνξηθά κε ην λνκηθφ δήηεκα ησλ ζπκβάζεσλ έξγνπ ησλ ππαιιήισλ, ππεξεηνχλησλ 
ζηα ΚΔΠ ηεο ρψξαο έρεη εθδνζεί πιήζνο απνθάζεσλ, ελδεηθηηθά έρεη εθδνζεί ε ππ΄ αξηζκ. 515/2019 

απφθαζε ηνπ ΑΠ, ε νπνία θξίλνληαο πξνδηθαζηηθά ην είδνο ησλ ζπκβάζεσλ έξγνπ ησλ ππαιιήισλ 
πνπ απαζρνιήζεθαλ ζε ΚΔΠ, έθξηλε φηη «ν ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ηεο δηάξθεηαο εθάζηεο ησλ 
δηαδνρηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο, δελ δηθαηνινγείηαη απφ ιφγνπο αληηθεηκεληθνχο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ 
ηελ επνρηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ ελαγνκέλνπ, νχηε απφ ηε θχζε ησλ ππεξεζηψλ, πνπ παξείραλ νη 
ελάγνληεο, νχηε απφ ηε θχζε, ην είδνο ησλ θαιππηφκελσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο αλαγθψλ ηνπ 
ελαγνκέλνπ ή απφ θάπνην άιιν εηδηθφ ιφγν, αλαγφκελν ζηηο ζπλζήθεο ησλ ππεξεζηψλ απηνχ. Όηη, 

ζπλαθφινπζα, νη ελάγνληεο θάιππηαλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ ελαγνκέλνπ ζηνλ ηνκέα πνπ 
απαζρνινχληαλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ επαλεηιεκκέλε θαη ρσξίο θελά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο κε αλαλενχκελεο ζπλερψο θαηά ηε ιήμε ηνπο ζπκβάζεηο θαη 
απφ ηελ πξφζιεςή ηνπο ζην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ελαγνκέλνπ, θαηφπηλ δηαγσληζκνχ πνπ 
δηελεξγήζεθε κέζσ ηνπ ΑΔΠ. Όηη, κε βάζε ηα παξαπάλσ, νη αλσηέξσ επίκαρεο δηαδνρηθέο 
ζπκβάζεηο, αλ θαη ραξαθηεξίζζεθαλ απφ ηα δηάδηθα κέξε σο "ζπκβάζεηο έξγνπ", ππέθξππηαλ ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα άθπξεο ζπκβάζεηο (ζρέζεηο) εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη θαη` επίθαζε 
ραξαθηεξίζζεθαλ σο ζπκβάζεηο έξγνπ, αθνχ κε απηέο νη δηάδηθνη απέβιεπαλ ζηελ εξγαζία ησλ 
ελαγφλησλ, πνπ θάιππηαλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ ελαγνκέλνπ, ν δε λνκηθφο ραξαθηεξηζκφο 
απηψλ σο ζπκβάζεσλ έξγνπ δελ δεζκεχεη ην δηθαζηήξην».  

Δπεηδή πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 12/2016 απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Δθεηείνπ 
Γσδεθαλήζνπ θξίζεθε φηη: «….πλεπψο, ν ραξαθηεξηζκφο ησλ ζπκβάζεψλ ηνπο σο ζπκβάζεσλ έξγνπ 
δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αιιά πξφθεηηαη γηα ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη φρη γηα ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ. Δπνκέλσο, ζχκθσλα θαη κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηε κείδνλα ζθέςε, νξζά ην πξσηνβάζκην Γηθαζηήξην, αλαγλψξηζε (φπσο αηηήζεθε ε 
ελάγνπζα) φηη νη σο άλσ ζπκβάζεηο απνηεινχζαλ ζπκβάζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ» 

Δπεηδή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 4623/2019, παξ.1: Η νηθνλνκηθή επηηξνπή είλαη ζπιινγηθφ 
φξγαλν, αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. 
Δηδηθφηεξα, έρεη ηηο αθφινπζεο απνθαζηζηηθέο, ειεγθηηθέο θαη γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο:…. ηε) 
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Απνθαζίδεη γηα ηελ άζθεζε ή κε φισλ ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ θαη ησλ έλδηθσλ κέζσλ, θαζψο θαη 
γηα ηελ παξαίηεζε απφ απηά,  ηζ) Απνθαζίδεη γηα ηελ πξφζιεςε πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ θαη γηα ηελ 
αλάθιεζε ηεο πιεξεμνπζηφηεηάο ηνπ, ζε φζνπο δήκνπο, είηε δελ έρνπλ πξνζιεθζεί δηθεγφξνη κε 
κεληαία αληηκηζζία, είηε απηνί πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί δελ έρνπλ δηθαίσκα λα παξίζηαληαη ζε αλψηαηα 
δηθαζηήξηα θαη θαζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπο. Μπνξεί επίζεο λα αλαζέηεη ηελ παξνρή γλσκνδνηήζεσλ, 
κφλν εθφζνλ δελ έρνπλ πξνζιεθζεί δηθεγφξνη, κε κεληαία αληηκηζζία. Με απφθαζή ηεο είλαη δπλαηή, 

θαη` εμαίξεζε, ε αλάζεζε ζε δηθεγφξν, εμψδηθνπ ή δηθαζηηθνχ ρεηξηζκνχ, αλά ππφζεζε, δεηεκάησλ, 
ηα νπνία έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ δήκνπ θαη απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε γλψζε ή 
εκπεηξία. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε ακνηβή ηνπ δηθεγφξνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 281 ηνπ ΚΓΚ. 

Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, εδάθην πξψην ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ νξίδεηαη 
φηη «Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηδ`, ηε`, ηζ` ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε απφθαζε ιακβάλεηαη χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε δηθεγφξνπ, ε αλππαξμία ηεο νπνίαο ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο.» 
Δπεηδή, θαηφπηλ ηνχησλ θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαιπηηθά πξνεθηέζεζαλ, ζεσξψ φηη δελ 

ζπληξέρεη ιφγνο λα αζθεζεί απφ ην Γήκν Βηζαιηίαο έθεζε θαηά ηεο αλσηέξσ κε αξηζκφ 360/2019 
νξηζηηθήο απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ εξξψλ, γηαηί ην αλσηέξσ λνκηθφ δήηεκα έρεη 
θξηζεί κε απνθάζεηο αλσηέξσλ θαη αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο έθεζεο ην 
βέβαην είλαη φηη ν Γήκνο Βηζαιηίαο ζα επηβαξπλζεί κε δηθαζηηθά έμνδα.  

ΓΝΩΜΟΓΟΤΩ: 

Να  ιεθζεί  απφθαζε  ηεο  Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο  ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο, σο  θαζ’  χιελ  
αξκφδηαο, πεξί ηεο κε άζθεζεο εθέζεσο απφ ηνλ Γήκν Βηζαιηίαο θαηά ηεο κε αξηζκφ 360/31.12.2019 
νξηζηηθήο απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ εξξψλ.  

Σέρρες 25-2-2020  Με εκηίμηζη  Αναζηαζία Βαρναλίδοσ 

Ο ηαπξίδεο δειώλεη παξώλ   

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 
& 72  Ν.3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 4623/2019, παξ.1έιαβε γλώζε ηεο ππόζεζεο 
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

απνθαζίδεη θαηά 
πιεηνςεθία 

Απνδέρεηαη ηελ από 25-02-2020 γλσκνδόηεζε ηεο δηθεγόξνπ Βαξλαιίδνπ Αλαζηαζίαο 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζεσξεί όηη είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ ε κε άζθεζε έθεζεο 

θαηά ηεο 360/2019 εθδνζείζεο απόθαζεο ηνπ Κνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ εξξώλ, ε 

νπνία έθξηλε νξηζηηθά θαη έθαλε δεθηή ηελ αξηζκ.ΔΡΓ 24/2017 αγσγή ηεο 

Υξπζνβαιάλησο Αξκνπηζή θαηά ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο. 

ηελ ιήςε ηεο παξνύζαο ν ηαπξίδεο δειώλεη παξώλ  

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 026/2020 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: ΩΚ3ΡΩ9Β-ΞΛΥ
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