
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αριθµ. απόφ. 154/2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  16  ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 05-9-2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε 
µε την αρ. πρωτ. 292015/1-9-2016 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 
στα µέλη σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10 , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Εξουσιοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας για παράσταση σε δίκη και κατάργηση δίκης 
µε παραίτηση από το δικόγραφο της έφεσης. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω  µέλη:   
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                Παρασκευή Βρυζίδου 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης                                                     
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης  
4. Γεώργιος Κοκκινίδης   
5. Γεώργιος Χαϊτίδης  
6. Ιωαννης Αριστεριδης  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  
8. Γεώργιος Καραίσκος  

 
Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης κατέθεσε ενώπιον 
των µελών την υπ΄αρίθµ 28910/31-8-2016 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου κ. Ευθυµίου Λιάκου, η οποία 
αναφέρει τα εξής: <<Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, πρέπει να ληφθεί απόφαση από την 
Οικονοµική Επιτροπή για την κάτωθι υπόθεση: 
  Στις 21/9/2016 συζητείται ενώπιον του Εφετείου ∆υτικής Μακεδονίας η από 11-11-2014 µε αριθµ. 
κατάθεσης 75/2014 έφεση του ∆ήµου Εορδαίας και κατά των Μιµηλίδου Ευανθίας του Αγησίλαου και 
λοιπών (συνολο 15) και της υπ' αριθµ. 337/2014 οριστικής απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κοζάνης. Η ανωτέρω έφεση ασκήθηκε κατόπιν της υπ' αριθµ. 427/2014 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας. Με την υπ' αριθµ. 337/2014 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κοζάνης έγινε δεκτή η αγωγή των 15 εναγόντων-πρώην σχολικών φυλάκων του ∆ήµου Εορδαίας, 
αναγνωρίστηκε η ακυρότητα των διαπιστωτικών πράξεων της ∆ηµάρχου Εορδαίας, µε τις οποίες αυτοί 
τέθηκαν σε διαθεσιµότητα, δυνάµει του άρθρου 80 του Ν.4172/2013 και υποχρέωσε τον ∆ήµο να 
αποδέχεται τις υπηρεσίες των εναγόντων µε τους ίδιους όρους και µε την καταβολή των πλήρων αποδοχών 
τους, όπως ίσχυαν πριν τεθούν σε καθεστώς διαθεσιµότητας την 23-7-2013. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 
δικάσαν ∆ικαστήριο δεν επιδίκασε κάποια µισθολογική απαίτηση των εναγόντων κατά του ∆ήµου. 
    Εν συνεχεία µε το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 επανασυστάθηκε η ειδικότητα των Σχολικών 
Φυλάκων, όπως και οι θέσεις σχολικών φυλάκων που καταργήθηκαν δυνάµει του άρθρου 80 του 
Ν.4172/2013 και οι ενάγοντες επανατοποθετήθηκαν στις αρχικές τους θέσεις ως σχολικοί φύλακες. 
   Μετά την νοµοθετική ρύθµιση του ζητήµατος και την οριστική επίλυση αυτού έχει καταστεί άνευ 
αντικειµένου η εκδίκαση της ανωτέρω έφεσης του ∆ήµου Εορδαίας κατά της υπ' αριθµ. 337/2014 οριστικής 
απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης και πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική 
Επιτροπή να καταργηθεί η ανωτέρω δίκη δια παραιτήσεως από το δικόγραφο της από 11-11-2014 µε αριθµ. 
κατάθεσης 75/2014 έφεσης του ∆ήµου Εορδαίας και κατά των Μιµηλίδου Ευανθίας του Αγησίλαου και 
λοιπών (συνολο 15) και της υπ' αριθµ. 337/2014 οριστικής απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κοζάνης, δυνάµει του άρθρου 72 παρ. 1 περ. 1δ του Ν. 3852/2010. Η εν λόγω κατάργηση δίκης δεν 
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εµπίπτει στις απαγορεύσεις της παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς η εν λόγω υπόθεση δεν 
περιλαµβάνει µισθολογικές απαιτήσεις των εναγόντων κάθε µορφής, περιλαµβανοµένων και των 
επιδοµάτων και εποµένως είναι δυνατή η κατάργηση της σχετικής δίκης µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής>> . 
Ως εκ τούτου, καλούµαστε να αποφασίσουµε για την εξουσιοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου 
µας κ. Λιάκου Ευθυµίου, ώστε να παραστεί στην συζήτηση της υπόθεσης στις 21/9/2016 ενώπιον του 
Εφετείου ∆υτικής Μακεδονίας προκειµένου να καταργηθεί η ανωτέρω δίκη δια παραιτήσεως από το 
δικόγραφο της από 11-11-2014 µε αριθµ. κατάθεσης 75/2014 έφεσης του ∆ήµου Εορδαίας και κατά των 
Μιµηλίδου Ευανθίας του Αγησίλαου και λοιπών (συνολο 15) και της υπ' αριθµ. 337/2014 οριστικής 
απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, δυνάµει του άρθρου 72 παρ. 1 περ. 1δ του Ν. 
3852/2010. 

Καλείτε η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 

 
     Αριθµ. Αποφ.154/2016 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα  
 
 

Εξουσιοδοτεί το Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιο Χρ.Λιακο, ώστε να παραστεί στις 
21/9/2016 στην συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του Εφετείου ∆υτικής Μακεδονίας προκειµένου να 
καταργηθεί η ανωτέρω δίκη δια παραιτήσεως από το δικόγραφο της από 11-11-2014 µε αριθµ. κατάθεσης 
75/2014 έφεσης του ∆ήµου Εορδαίας και κατά των Μιµηλίδου Ευανθίας του Αγησίλαου και λοιπών (συνολο 
15) και της υπ' αριθµ. 337/2014 οριστικής απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, δυνάµει του 
άρθρου 72 παρ. 1 περ. 1δ του Ν. 3852/2010.  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 154/2016. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Σάββας Ζαµανίδης 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Ιωαννης Αριστεριδης 
Γεώργιος Καραίσκος 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 
 
 
                             

                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                                                                        Σάββας Ζαµανίδης 
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