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Αριθµός απόφασης : 494 / 2017

Από το µε αριθµό 23/2017 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Άσκηση ή µη ανακοπής κατά της µε αριθµ. 143/2017
διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης της εταιρίας
«ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΑΦΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του ∆ήµου Κοζάνης.
Σήµερα την 27η Νοεµβρίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13 : 30, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ. Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
56.307/23.11.2017 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 81/05.03.2017), βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7)
ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Ιωαννίδης Παρασκευάς
4. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
5. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
6. Καραπάτσιος Ευάγγελος
7. Γκουτζηκώστας Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σιώµος Νικόλαος
2 Μαλούτας Λάζαρος

οι οποίοι αν και κλήθηκαν
νόµιµα, δεν προσήλθαν

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε τα
παρακάτω :
Ο Πρόεδρος πριν τη συζήτηση των θεµάτων έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής
το ακόλουθο 5 ο θέµα εκτός ηµερησίας διάταξης και ζήτησε να κριθεί αν το θέµα είναι
κατεπείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα έκρινε το θέµα ως κατεπείγον και αποφάσισε τη
συζήτησή του.
Στο άρθρο 72 (παρ. 1 εδαφ. ιγ) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ.
87/ τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρµοδιότητα για την άσκηση όλων των ενδίκων
βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων είναι της Οικονοµικής Επιτροπής.
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Η Νοµική υπηρεσία του ∆ήµου στο µε αριθµ. πρωτ. 56968/27.11.2017 έγγραφό της µε
θέµα: «Εξέταση άσκησης ανακοπής κατά της διαταγής πληρωµής που εξέδωσε η εταιρία
µε την επωνυµία «ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΑΦΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του ∆ήµου Κοζάνης»
αναφέρει τα παρακάτω :
«….Στις 13-11-2017 κοινοποιήθηκε στο δήµο Κοζάνης , η υπ’ αριθ. πρωτ. 54297/13-11-2017
∆ιαταγή Πληρωµής της εταιρίας µε την επωνυµία ‘Χρήστος ∆ιάφας & Σια Ο.Ε.’ κατά του ∆ήµου
Κοζάνης, που εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Κοζάνης, µε αριθµό 143/2017, µε δυνατότητα εκ
του Νόµου άσκησης ανακοπής στο αρµόδιο ∆ικαστήριο, εντός 15 ηµερών από την κοινοποίηση
της ∆ιαταγής .
Η υπόθεση αφορά υπόλοιπο πληρωµής ενός τιµολογίου πώλησης γάλακτος, συνολικού ποσού
16.251,03 ευρώ ως προς το κεφάλαιο και επιπλέον δικαστική δαπάνη και δικαστικά έξοδα,
συνολικού ποσού της κοινοποιηθείσας επιταγής προς πληρωµή 17.090,03 ευρώ.
Από το υπ’ αριθ. 3193/24-11-2017 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της Οικονοµικής Υπηρεσίας,
προκύπτει ότι οι ποσότητες γάλακτος, που αναφέρονται στο υπ’ αριθ. 10484/13-10-17 τιµολόγιο
της εταιρίας ‘Χρήστος ∆ιάφας & Σια Ο.Ε.’ , σύµφωνα µε το οποίο εκδόθηκε η υπ’ αριθ.
143/2017 ∆γη Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης κατά του ∆ήµου Κοζάνης, έχουν
παραληφθεί από τους δικαιούχους υπαλλήλους του δήµου και ως εκ τούτου για την άσκηση
ανακοπής κατά της προαναφερόµενης ∆ιαταγής Πληρωµής δεν υπάρχουν πραγµατικοί λόγοι
που να µπορούν να στοιχειοθετήσουν δικαίωµα του δήµου, αφού οι ποσότητες γάλακτος που
παρελήφθησαν από το δήµο δεν έχουν πληρωθεί, άσχετα µε το γεγονός ότι δεν υπήρχε σύµβαση
το επίδικο χρονικό διάστηµα µε το συγκεκριµένο προµηθευτή.
Ο ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ µε πάγια έµµισθη εντολή
του ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΤΖΗΜΚΑΣ…»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε, να µην ασκηθεί ανακοπή κατά της µε
αριθµό 143/2017 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης, σύµφωνα µε την
γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και µε την προϋπόθεση της αφαίρεσης
του ποσού των 300,00 ευρώ που αφορούν τη νοµική συµβουλή.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. ιγ) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τη µε αριθµό 143/2017 διαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης.
3. Το µε αριθµ. πρωτ. 56968 /27.11.2017 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
4. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Τη µη άσκηση ανακοπής κατά της µε αριθµό 143/2017 διαταγής πληρωµής του
Ειρηνοδικείου Κοζάνης, της εταιρίας «ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΑΦΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», σχετικά µε
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οφειλή του ∆ήµου Κοζάνης, µε την προϋπόθεση της αφαίρεσης του ποσού των 300,00
ευρώ που αφορούν τη νοµική συµβουλή, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο
σκεπτικό της παρούσας.


Ο κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος δήλωσε ότι συµφωνεί για τη µη άσκηση ανακοπής µε
την επιφύλαξη της τυχόν πληρωµής των επι πλέον εξόδων από τα µέλη της
Οικονοµικής Επιτροπής.

Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
(cityofkozani.gov.gr ) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 494 / 2017
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βαλαής Γεώργιος
Ιωαννίδης Παρασκευάς
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
Καραπάτσιος Ευάγγελος
Γκουτζηκώστας Γεώργιος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 27 Νοεµβρίου 2017
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2017.11.29 20:27:01 EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού
µε βαθµό Α΄
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