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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

139/2018 
από το πρακτικό της 29

ης
/27.12.2018 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 4
ο
 : Άσκηση ή όχι ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ.186/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Λάρισας (Τμήμα Β΄ Τριμελές). 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 27.12.2018, ώρα 16:00 συνήλθε 
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 10607/21.12.2018 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. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 

3. Γιαννουλέα Χριστίνα, μέλος 4. Σμυρλής Βασίλειος, μέλος                                                 

  

Απόντες 
5. Ζιούλη Αναστασία, μέλος 6. Ριζούλης Στέφανος, μέλος 

7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, μέλος                                                  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.                              

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών 

Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς. 

 

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 4
ο
: Άσκηση ή όχι ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ.186/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Λάρισας (Τμήμα Β΄ Τριμελές). 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα 

εξής: 

 

Την 21.09.2016 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η υπ’ αριθμ. 1025/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών, καθώς και η από 14-5-2012 αίτηση ακύρωσης της Βικτώριας Ορφανουδάκη. 

 

Με την από 14-5-2012 αίτηση ακύρωσης η Βικτώρια Ορφανουδάκη, υπάλληλος του Δήμου Αγιάς, ζητά να 

ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 359/21-2-2011 απόφαση του Γ΄ Τμήματος ΑΣΕΠ που εκδόθηκε σε συμμόρφωση της 

υπ’ αριθμ. 656/2010 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και της υπ’ αριθμ. 

2020/15-2- 2012 απόφασης του Δημάρχου Αγιάς, για το μέρος που δεν διορίστηκε αναδρομικά από τον 

χρόνο της αρχικής οριστικοποίησης του πίνακα διοριστέων για τις τρεις προκηρυχθείσες θέσεις μόνιμου 

προσωπικού ΔΕ1 Διοικητικού του Δήμου Αγιάς. 

  

Την 5-2-2018 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας πράξη του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας (Τμήμα Β΄ Τριμελές- 

Ακυρωτική Διαδικασία) όπου ορίζεται δικάσιμος για την ανωτέρω αίτηση ακύρωσης η 18-4-2018, αφού το 

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών παρέπεμψε την υπόθεση στο Διοικητικό εφετείο Λάρισας. 

 

Με την υπ’ αριθμ. 20/2018 (ΑΔΑ: 78ΖΕΩ6Ι-ΝΧΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε εντολή 

και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Χρήστο Μαντζάνα να παρασταθεί στη 

συζήτηση της ανωτέρω αίτησης ακύρωσης και να εκπροσωπήσει το Δήμο Αγιάς. 

 

Στις 13/12/2018 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η υπαριθμ.186/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 

Λάρισας (Τμήμα Β΄ Τριμελές) όπου έκανε δεκτή την παραπάνω αίτηση ακύρωσης και ακύρωσε την υπ’ 

αριθμ. 2020/15-2- 2012 απόφαση του Δημάρχου Αγιάς. 

 

Επειδή σύμφωνα με την παρ. 1 περ. 1γ΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 

παραίτηση από αυτά. Επίσης σύμφωνα με την παρ. 2 του παραπάνω άρθρου για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και 

ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η 

ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. 

 

Για τους παραπάνω λόγους μας κοινοποιήθηκε η με αριθμό πρωτ. 10412/18-12-2018 γνωμοδότηση του 

δικηγόρου Χρήστου Μαντζάνα, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:  «Στις 13/12/2018 κοινοποιήθηκε 

στο Δήμο Αγιάς η με αρ. 186/ 2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας που εκδόθηκε με την 

ακυρωτική διαδικασία κατόπιν Αιτήσεως ακυρώσεως της Υπαλλήλου (ΔΕ) του Δήμου Αγιάς κ.Βικτώριας 

Ορφανουδάκη, η οποία διορίστηκε σε κενή οργανική θέση στον κλάδο ΔΕ 1 Διοικητικού με εισαγωγικό βαθμό 

ΣΤ΄ και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητα της με την υπ’αριθμ.πρωτ. 19757/120746/ 21-12-2012 απόφαση 

της γενικής γραμματέως αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος. 

Ωστόσο, η προαναφερομένη υπάλληλος με την αίτηση της ενώπιον του δικάζοντος δικαστηρίου 

ζητούσε την ακύρωση της πράξης του Δημάρχου και κάθε άλλης συναφούς πράξεως, ζητώντας τον 

αναδρομικό διορισμό της σύμφωνα με την εκδοθείσα υπ'αριθμ. 656/2010 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών. Η με αρ. 186/ 2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας εφόσον έλαβε υπόψη της τόσο την 

ένδικη αίτηση, όσο και τους ισχυρισμούς του Δήμου Αγιάς, ο οποίος παραστάθηκε νομίμως και προασπίστηκε 

την κρίση των οργάνων του που ενήργησαν βάσει υπόδειξης ΑΣΕΠ, αποφάσισε ότι πρέπει να ακυρωθεί η με 

αρ. 2020/ 15.02.2012 απόφαση του Δημάρχου Αγιάς (ΦΕΚ. 257/ 5.03.2012 τ. Γ΄) κατά το μέρος εκείνο που 

παραλείπεται ο αναδρομικός διορισμός της υπαλλήλου και να προσδιορίσει το χρόνο διορισμού στις 

31.08.2006. 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και όπως στο περιεχόμενο της η απόφαση αναφέρει πρέπει να 

ακολουθήσει συμμόρφωση της διοίκησης, ήτοι Δήμου Αγιάς στο διατακτικό της απόφασης, ενώ κρίνεται ότι η 

άσκηση ενδίκου μέσου δεν θα επιφέρει κανένα αποτέλεσμα, αντίθετα θα δημιουργήσει δικαστική διένεξη που 

θα επιβαρύνει το Δήμο με δικαστικά έξοδα. 

Αγιά-Λάρισας 18-12-2018 - Ο Γνωμοδοτήσας Δικηγόρος» 
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Προτείνεται η αποδοχή της ανωτέρω γνωμοδότησης και η μη άσκηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου,  

- 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 υπ’ αριθμ. 8/2018 (ΑΔΑ: ΩΛΟΣΩ6Ι-6Ο5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς, με 

θέμα: «Έγκριση 1ης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018», 

- την υπ’ αριθμ. 20/2018 (ΑΔΑ: 78ΖΕΩ6Ι-ΝΧΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς, 

- την υπ’ αριθμ.186/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας(Τμήμα Β΄ Τριμελές), 

- την από 14-5-2012 αίτηση ακύρωσης της Βικτώριας Ορφανουδάκη, 

- την με αριθμό πρωτ. 10412/18-12-2018 γνωμοδότηση του δικηγόρου Χρήστου Μαντζάνα, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Κάνουμε δεκτή την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10412/18-12-2018 γνωμοδότηση του δικηγόρου του Πρωτοδικείου 

Λάρισας Χρήστο Μαντζάνα, (ΑΦΜ: 111250360), με ΑΜ ΔΣΛ 823, διεύθυνση 25
ης

 Μαρτίου 32 - Αγιά, 

και να μην ασκήσουμε κανένα ένδικο μέσο κατά της υπ’ αριθμ. 186/2018 απόφασης του Διοικητικού 

Εφετείου Λάρισας(Τμήμα Β΄ Τριμελές), σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω εισήγησης. 

 

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 2018, με τίτλο: «Αμοιβές νομικών 

&συμβολαιογράφων», στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση 20.030,00€ που έχει διατεθεί με την υπ’ 

αριθμ.8/2018 (ΑΔΑ: ΩΛΟΣΩ6Ι-6Ο5) 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. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 139/2018. 

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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