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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

137/2017 
από το πρακτικό της 25

ης
/4.12.2017 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

  

 

Θέμα 5ο: Άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 158/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Λάρισας, μετά από αίτηση ακύρωσης της Πολυμέρου Ιωάννας. 

 

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Δευτέρα 04.12.2017, ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

12610/30.11.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 

και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87). 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Γρηγόριος Καλαγιάς, Αντιπρόεδρος 

3. Γιαννουλέα Χριστίνα, μέλος                               4. Ζιούλη Αναστασία, μέλος 

5. Ριζούλης Στέφανος, μέλος 6. Σμυρλής Βασίλειος, μέλος 

7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, μέλος  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος 

Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Θεόδωρος Γκασδράνης, Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού και η Ευμορφία Ντουλούλη, μηχανικός του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Αγιάς. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 

 

 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 5ο: Άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 158/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Λάρισας, μετά από αίτηση ακύρωσης της Πολυμέρου Ιωάννας. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Θεόδωρος Γκασδράνης, Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Στις 10-9-2015 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η από 29-4-2014 αίτησης ακύρωσης της Ιωάννας Πολυμέρου 

κατά Δήμου Αγιάς ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας και η οποία συζητήθηκε στις 22-2-2017. Με 

την ανωτέρω αίτηση ακύρωσης η αιτούσα ζητούσε να ακυρωθεί το υπ’ αριθμ. 10/14-3-2014 πρακτικό του 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ ν. Λάρισας, καθώς και μία σειρά αποφάσεων του Δημάρχου, σχετικές με 

τοποθετήσεις Προϊσταμένων στο Δήμο Αγιάς. 

 

Με την υπαριθμ.150/2015(ΑΔΑ: 7ΡΞΩΩ6Ι-0ΨΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε η εντολή 

και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Μαουσίδη Παύλο να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο μας στη 

συζήτησή της. 

 

Την 17-11-2017 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η υπαριθμ.158/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 

Λάρισας, σύμφωνα με την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση ακύρωσης της Ιωάννας Πολυμέρου. 

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1, περιπτ. ιγ’ του ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων. Η διάταξη δε του 

άρθρου 72 παρ.2 του ν. 3852/2010 ορίζει ότι απαιτείται γνωμοδότηση δικηγόρου. 

 

Με την με αριθμ. Πρωτ. 12729/4-12-2017 Γνωμοδότηση του δικηγόρου Μαουσίδη Παύλου ορίζονται τα 

εξής: 

«Γνωμοδότηση  

Του δικηγόρου Λάρισας Μαουσίδη Παύλου 

για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθμ. 158 /2017 απόφασης του Διοικητικού 

Εφετείου Λάρισας 

 
Η υπάλληλος Ιωάννα Πολυμέρου άσκησε αίτηση ακύρωσης κατά των: 

 α) υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 3687/ 18-3-2014 απόφασης του Δημάρχου Αγιάς, η οποία δημοσιεύθηκε στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ:ΒΙΞ9Ω61-Γ1Α,  

β) υπ' αριθμ. πρωτοκ. 3694/ 18-3-2014 απόφασης του Δημάρχου Αγιάς, η οποία δημοσιεύθηκε στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ : ΒΙΞ9Ω61-ΨΘ2,  

γ) υπ' αριθμ. πρωτοκ. 3698/ 18-3-2014 απόφασης του Δημάρχου Αγιάς, η οποία δημοσιεύθηκε στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ : ΒΙΞ9Ω61-Ψ70 και  

δ) υπ' αρίθμ 10/14-3-2014 Πρακτικού Του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Νομού Λαρίσης, με τις 

οποίες η αιτούσα α) δεν μοριοδοτήθηκε με τα προβλεπόμενα για τον χρόνο που αναφέρεται κατωτέρω 94,35 

μόρια που αφορούν στην υπηρεσιακή και διοικητική της εμπειρία και β) αποφασίσθηκε η τοποθέτηση των 

επιλεγέντων από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο σε θέσεις προϊσταμένων αυτοτελών τμημάτων.  

Επί της ως άνω αιτήσεώς της εκδόθηκε η με αριθμό 158/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 

Λάρισας, η οποία έκανε δεκτή την ως άνω αίτηση. 

Στη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 702/1977 ορίζεται ότι: 

« Άρθρον 1.- 

1. Στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού εφετείου υπάγεται η εκδίκαση αιτήσεων ακυρώσεως 

ατομικών πράξεων διοικητικών αρχών που αφορούν: 

α) το διορισμό και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών και υπαλλήλων (πολιτικών, 

στρατιωτικών και δικαστικών) του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης 

βαθμίδας και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 

β) την εισαγωγή και κατάσταση γενικά μαθητών των παραγωγικών σχολών των υπαλλήλων της 

περίπτωσης α` του παρόντος και τις μεταβολές της κατάστασης των εφέδρων αξιωματικών, 
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"γ) την πρόσληψη και την κατάσταση γενικά του προσωπικού του Δημοσίου, των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου, ανεξάρτητα από τη φύση της σχέσης που το συνδέει, καθώς και την πρόσληψη και την κατάσταση 

γενικά του προσωπικού νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου όπου η πρόσληψη αυτή γίνεται με βάση ειδική 

διοικητική διαδικασία"……………………. 

Επιπλέον σύμφωνα με το αρ. 5
Α
 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 παρ.3 

Ν.3900/2010,ΦΕΚ Α 213/17.12.2010 

"Οι αποφάσεις των διοικητικών εφετείων που εκδίδονται επί των διαφορών των περιπτώσεων α`, 

β`, γ`, δ`, ε`, ια` και ιγ` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου δεν υπόκεινται σε έφεση. 

Εξαιρούνται και υπόκεινται σε έφεση οι διαφορές που αφορούν: 

α) το διορισμό με διαδικασία μη υποκείμενη στον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., τη μετάταξη, την προαγωγή 

σε βαθμό που χαρακτηρίζεται ανώτατος από διάταξη νόμου και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης των 

υπαλλήλων (πολιτικών και δικαστικών) του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης και 

δεύτερης βαθμίδας και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 

β) τη μονιμοποίηση και την απόταξη των στρατιωτικών υπαλλήλων και των  

υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας, 

γ) την εισαγωγή και οριστική απομάκρυνση των μαθητών των παραγωγικών σχολών της περίπτωσης 

β` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, 

δ) το διορισμό και την παύση των αναπληρωτών καθηγητών, επίκουρων καθηγητών, λεκτόρων και 

καθηγητών εφαρμογών της ανώτατης εκπαίδευσης, και 

ε) την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής." 

Περαιτέρω, στο άρθρο 50 του νόμου αυτού ορίζεται ότι:  

«Οι διατάξεις των άρθρων 47 παράγραφοι 1 και 2, 48 παράγραφοι 2, 3 και 4 και 49 καταλαμβάνουν 

και τις εκκρεμείς υποθέσεις …».  

Τέλος, στη διάταξη του  άρθρου 70 του ίδιου ν. 3900/2010 ορίζεται ότι: 

«Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2011, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους 

διατάξεις». 

Από όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι η διάταξη του άρθρου 47 παρ. 3 του ν. 3900/2010 εφαρμόζεται 

στις εφέσεις που στρέφονται κατά αποφάσεων που δημοσιεύθηκαν μετά την έναρξη της ισχύος της, δηλαδή 

μετά την 1.1.2011. (πρβλ. ΣτΕ 1547/2012, 2659/2008 Ολ., 471, 498/2008, 2748/2002 7μ. κ.ά.).  

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι οι αποφάσεις που εκδίδονται από το Διοικητικό Εφετείο στην 

ακυρωτική διαδικασία και αφορούν στην κατάσταση γενικά του προσωπικού του Δημοσίου, των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των λοιπών νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου, όπως εν προκειμένω την επιλογή προϊσταμένου Τμήματος είναι ανέκκλητες.  

Κατόπιν των ανωτέρω φρονώ ότι ο Δήμος Αγιάς δεν θα πρέπει να ασκήσει έφεση κατά της 

158/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το αρ. 53 του π.δ 18/1989 

«Η αίτηση αναιρέσεως επιτρέπεται μόνον όταν προβάλλεται από τον διάδικο, με συγκεκριμένους 

ισχυρισμούς, που περιέχονται στο εισαγωγικό δικόγραφο, ότι δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της 

Επικρατείας ή ότι υπάρχει αντίθεση της προσβαλλομένης αποφάσεως προς τη νομολογία του Συμβουλίου της 

Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου. Το 

απαράδεκτο του προηγούμενου εδαφίου καλύπτεται, εάν μέχρι την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης περιέλθει 

εγγράφως σε γνώση του δικαστηρίου με πρωτοβουλία του διαδίκου, ακόμη και αν δεν γίνεται επίκλησή της στο 

εισαγωγικό δικόγραφο, απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου είτε 

ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, που είναι αντίθετη προς την προσβαλλόμενη απόφαση». 

 Στο δε άρθρο  56 του ίδιου νόμου ορίζεται  

  «1. Λόγοι αναιρέσεως είναι: 

   α)  Υπέρβαση  καθηκόντων  ή  καθ`  ύλην  αρμοδιότητα του διοικητικού  δικαστηρίου που εξέδωσε 

την προσβαλλόμενη απόφαση. 

   β) Μη νόμιμη συγκρότηση ή κακή σύνθεσή του. 

   γ) Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. 
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   δ) Εσφαλμένη ερμηνεία ή πλημμελής εφαρμογή του νόμου που διέπει  την επίδικη σχέση και   ε)   

Ύπαρξη  δύο  ή  περισσοτέρων  τελεσίδικων  αποφάσεων  που είναι  αντιφατικές  μεταξύ  τους  στην  ίδια  

υπόθεση  και  για  τους  ίδιους  διαδίκους. 

 

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, τυχόν ασκηθείσα αίτηση αναίρεσης κατά της 

υπ΄αριθμ. 158/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, δεν πρόκειται να τελεσφορήσει για 

ουσιαστικούς και τυπικούς λόγους, προτείνω να μην ασκηθεί αίτηση αναίρεσης κατά της υπ΄αριθμ. 

158/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας. 
       Λάρισα                2017 

                        

ΠΑΥΛΟΣ  Κ. ΜΑΟΥΣΙΔΗΣ  

                      ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  

   Σκαρλάτου Σούτσου 17 

        Τηλ. 2410-259848 

                           ΛΑΡΙΣΑ 

                                                                                         e-mail: maousid@otenet,gr» 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την άσκηση ή μη 

ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 158/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περιπτ. ιγ’ και παρ. 2 του ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την από 29-4-2014 αίτησης ακύρωσης της Ιωάννας Πολυμέρου κατά Δήμου Αγιάς, 

- την υπαριθμ.158/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, 

- την υπ’ αριθμ. 7/2017 (ΑΔΑ: 6ΣΗΜΩ6Ι-ΜΒΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Έγκριση 1
ης

 διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

και μετά από συζήτηση 
 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Κάνουμε δεκτή την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12729/4-12-2017 γνωμοδότηση του δικηγόρου του Πρωτοδικείου 

Λάρισας Παύλο Μαουσίδη (ΑΦΜ: 030203060), με ΑΜ ΔΣΛ 278, κάτοικο Λάρισας, Σκαρλάτου Σούτσου 

17, όπως αυτή αναφέρεται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Β.  Να μην ασκήσουμε κανένα ένδικο μέσο κατά της υπ’ αριθμ. 158/2017 απόφασης του Διοικητικού 

Εφετείου Λάρισας για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ. και θα 

βαρύνει τον κ.α. 02.00.6111, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, με τίτλο: «Αμοιβές νομικών & 

συμβολαιογράφων», στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση 13.500,00€ που έχει διατεθεί με την υπ’ αριθμ. 

7/2017 (ΑΔΑ: 6ΣΗΜΩ6Ι-ΜΒΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Γ. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί στο 

Τμήμα Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον 

ενέργειες. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 137/2017. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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