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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 18ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
 
 

         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-12-2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. 43835/8-12-2017 πρόσκληση της Προέδρου, που 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 κατάθεση ή µη έφεσης κατά της υπ’αριθµ 
491/2017 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης.  
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1. Ευστάθιος Κατσίδης 
 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης  2. Στέφανος Μπίγγας 
 

4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Αποστολος Καιδης   
6. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
7. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  έθεσε υπόψη των µελών  

ότι µε την 46449/15-12-2017 εισήγηση ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιος Λιάκος,  
εισηγείται τα κάτωθι: 
«Στις 28-11-2017 επιδόθηκε στον ∆ήµο η υπ' αριθµ. 491/2017 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κοζάνης, η οποία δέχεται την αγωγή των Ισαάκ Ηλιάδη, ∆ηµητρίου Καντεµερίδη, Γλυκερίας Φραγκουλίδου και 
Σπύρου Πετρίδη κατά του ∆ήµου Εορδαίας και αναγνωρίζει ότι οι ενάγοντες συνδέονται µε τον εναγόµενο 
∆ήµο µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Πρέπει να ασκηθεί έφεση κατά 
της ανωτέρω απόφασης, διότι οι ΟΤΑ (και οι φορείς του δηµοσίου γενικότερα) οφείλουν να εξαντλούν τα 
ένδικα µέσα, ώστε να µην καθίστανται τελεσίδικες οι αποφάσεις µε τις οποίες αναγνωρίζεται ότι η σχέση 
εργασίας που τους συνδέει µε τους ενάγοντες είναι αορίστου χρόνου, σύµφωνα και µε το Α.Π. 
2/54630/0022/2.10.2006 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (βλ. και ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆. Οικ. 
50410/07.09.2010). Πρέπει να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης αυτής µε προθεσµία 30 ηµερών από την 
επίδοση της (28-12-2017). 
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν όλων των ανωτέρω να αποφασίσει για την άσκηση της ανωτέρω 
έφεσης και να µε εξουσιοδοτήσει να παραστώ για λογαριασµό του ∆ήµου Εορδαίας κατά την εκδίκαση των 
ανωτέρω έφεσης σε οποιαδήποτε συζήτηση της». 
Σ. Σιδηρόπουλος: ∆εν συµφωνώ µε την εισήγηση του Προέδρου, επιπρόσθετα πρόκειται για εργαζοµένους του 
τµήµατος πρασίνου , τµήµα που χρειάζεται επιπλέον προσωπικό για την καλύτερη άσκηση των αρµοδιοτήτων 
του. 
Άλλωστε υπάρχουν ΦΕΚ που αποδεικνύουν ότι δεν απαιτείται η άσκηση έφεσης σε αυτές τις περιπτώσεις. 
Γ.Καραϊσκος: Συµφωνώ µε την τοποθέτηση του κ. Σ. Σιδηρόπουλου επί του θέµατος. 
Πρόεδρος: ∆εν θα ήθελα φυσικά να πάµε σε αυτήν την διαδικασία, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή 
καθώς έχει ελεγχθεί ότι η δυνατότητα µη άσκησης έφεσης αφορά µισθολογικές διαφορές και όχι περιπτώσεις 
µετατροπών συµβάσεων σε αορίστου χρόνου όπως εν προκειµένω, γεγονός που σηµαίνει ότι ενδεχόµενα να 
υπάρξουν καταλογισµοί. 
Για αυτού του είδους τις περιπτώσεις, σύµφωνα και µε το Α.Π. 2/54630/0022/2.10.2006 έγγραφο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους (βλ. και ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆. Οικ. 50410/07.09.2010), είναι υποχρεωτική για τον ∆ήµο η 
εξάντληση των ένδικων µέσων. 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 

ΑΔΑ: ΩΣΩΟΩΡ6-5ΦΠ



 
Αριθµ. απόφ. 240/2017 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2. την υπ΄αρίθµ 491/2017 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης 
3. Την υπ΄αριθµ 46449/15-12-2017  εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία 
 

1.Εξουσιοδοτεί το Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιο Χρ.Λιακο να ασκήσει έφεση κατά της 
υπ’αριθµ. 491/2017 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης και  να παραστεί για λογαριασµό του 
∆ήµου Εορδαίας κατά την εκδίκαση της ανωτέρω έφεσης σε οποιαδήποτε συζήτηση της. 

   2.Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο να προβεί στην ανάθεση επίδοσης της ανωτέρω έφεσης προς τους ανωτέρω 
αντιδίκους, από ∆ικαστικό Επιµελητή.   

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  240/2017. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης                              
Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Καιδης Αποστολος 
Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
 Γεωργιος Καραϊσκος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΣΩΟΩΡ6-5ΦΠ
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