ΑΔΑ: Ψ878ΩΛΠ-0Φ9

Ελληνική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ Digitally
ΚΟΖΑΝΗΣ
signed by
INFORMATICS
INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY 23695
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ DEVELOPMEN
ΤΗΛ. 24613 50329
FAX
24610
Date: 2018.07.27 13:56:47
T AGENCY

EEST
Reason:
Location: Athens

Ελληνική

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
--------------------

Αριθµός απόφασης : 209 / 2018

Από το µε αριθµό 14/2018 πρακτικό συνεδρίασης

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

Θέµα: Άσκηση ή µη έφεσης κατά της µε αριθµό 555/2017
οριστικής απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης
σχετικά µε την αγωγή της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑ κατά του πρώην
∆ήµου Ελλησπόντου και ήδη του ∆ήµου Κοζάνης.
Σήµερα την 23η Ιουλίου 2018, 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. 24.381/19.07.2018 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 έξι (6)
ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Βαλαής Γεώργιος, Αναπληρωτής ∆ηµάρχου,
ως Πρόεδρος
2. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
3. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
4. Σιώµος Νικόλαος
5. Καραπάτσιος Ευάγγελος
6. Γκουτζηκώστας Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ιωαννίδης Ελευθέριος
2.Ιωαννίδης Παρασκευάς
3.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 7 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 ΑΠΌ 14.06.2018 Γνωµοδοτικό σηµείωµα της µε
θέµα: «Απόφαση για άσκηση ή µη έφεσης κατά της αριθµ. 555/2017 οριστικής
απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης » αναφέρει τα παρακάτω :
«….Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο ιγ΄ του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι: «ιγ) (η Οικονοµική
Επιτροπή) αποφασίζει για την άσκηση ή µη όλων των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων
µέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά», στο δε εδάφιο ιδ΄ ορίζεται ότι: "ιδ)
αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και τον εξώδικο συµβιβασµό ή κατάργηση δίκης που
έχουν αντικείµενο µέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο
δηµοτικό συµβούλιο για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο
που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό."
Με την παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου 72 ορίζεται ότι: «2. 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».
ΙΣΤΟΡΙΚΟ. Η Μαρία Καρανίκα. κάτοικος Ριζόµυλου Μαγνησίας, άσκησε την µε αρ. καταθ.
569/22-12-2010 αγωγή της στο Μονοµελές Πρωτοδικείο κατά του πρώην ∆ήµου Ελλησπόντου.
Στην αγωγή ανέφερε ότι µε τον πρώην ∆ήµο Ελλησπόντου συνήψε την από 18-6-2009 έγγραφη
σύµβαση έργου και ειδικότερα µε τον τότε ∆ήµαρχο κ. Σανίδη τον αντιδήµαρχο κ. Κ. Μιχαηλίδη
και τον Πρόεδρο του Τ.Σ. Πολυµύλου Γ. Μελίδη, προκειµένου να πραγµατοποιήσει µε
γεωτρύπανο τρεις ερευνητικές υδρευτικές γεωτρήσεις σε σηµεία που θα επιλέγονταν από τους
νοµίµους εκπροσώπους του ∆ήµου στη θέση Κάµπος Βουνού του ∆.∆. Πολυµύλου του ∆ήµου
Ελλησπόντου, ότι πραγµατοποίησε τις εν λόγω γεωτρήσεις, και ο ∆ήµος Ελλησπόντου παρέλαβε
το συµφωνηθέν έργο. Με την ως άνω αγωγή η ενάγουσα ζητούσε να της καταβληθεί το ποσό
των 67.560,00 ευρώ ως αµοιβή το οποίο ο ∆ήµος Ελλησπόντου δεν κατέβαλε.
Με την 555/2017 οριστική απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης έγινε δεκτή η
αγωγή της Μ. Καρανίκα για το ποσό των 62.060,00 ευρώ µε το νόµιµο τόκο 6% ετησίως από την
επίδοση της αγωγής και µέχρις εξοφλήσεως. Περαιτέρω, κήρυξε την απόφαση προσωρινά
εκτελεστή για το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και καταδίκασε το ∆ήµο σε
καταβολή µέρους των δικαστικών εξόδων ποσού 1.460 ευρώ.
Εν προκειµένω θα πρέπει να λεχθεί ότι η αγωγή της Μ. Καρανίκα έγινε δεκτή από το
∆ικαστήριο ως προς την επικουρική βάση της, αυτή του αδικαιολόγητου πλουτισµού, καθόσον η
σύµβαση έργου µεταξύ της ενάγουσας και του ∆ήµου Ελλησπόντου ήταν άκυρη, δεδοµένου ότι
αυτή έγινε µε απευθείας ανάθεση, χωρίς µειοδοτικό διαγωνισµό παρόλο που ξεπερνούσε το όριο
των 15.000 ευρώ, δεν υπήρχε εγγραφή στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Ελλησπόντου
εξειδικευµένης πίστωσης, ούτε εξυπηρετούνταν έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες, ούτε είχε
εκδοθεί η απαιτούµενη άδεια κατασκευής έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων. Εν τούτοις η
555/2017 απόφαση του Μον. Πρωτ. Κοζάνης δέχτηκε ότι ο ∆ήµος Ελλησπόντου κατέστη
πλουσιότερος χωρίς νόµιµη αιτία σε βάρος της περιουσίας της ενάγουσας (Μ. Καρανίκα) η δε
ωφέλεια συνίσταται στη χρηµατική αποτίµηση του εκτελεσθέντος έργου και στη δαπάνη που
εξοικονόµησε αυτός στην οποία θα υποβαλλόταν αν την εκτέλεση του έργου ανέθετε µε έγκυρη
σύµβαση σε άλλο πρόσωπο.
Για τους λόγους αυτούς
Γνωµοδοτώ προς την Οικονοµική Επιτροπή να λάβει απόφαση για την άσκηση έφεσης κατά της
µε αριθµό 555/2017 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης και να εξουσιοδοτήσει
την ∆ικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω µε πάγια έµµισθη εντολή του ∆ήµου Κοζάνης, Ελένη Γκέκα να
ασκήσει έφεση κατά της ως άνω απόφασης, να παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής, να υποστηρίξει
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τα συµφέροντα του ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ µε κάθε νόµιµο µέσο και να προβεί σε όλες τις νόµιµες
ενέργειες για την εκτέλεση της εντολής αυτής.
Η ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ µε πάγια έµµισθη εντολή
του ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΕΚΑ…»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε, να µην ασκηθεί έφεση κατά της µε
αριθµό 555/2017 οριστικής απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, διότι η κ.
Καρανίκα Μαρία υπέβαλε τη µε αριθµ. πρωτ. 21521/25.06.2018 Υπεύθυνη ∆ήλωση µε
την οποία αποδέχεται να λάβει το ποσό των 80.000,00 ευρώ µη έχοντας καµία άλλη
αξίωση από το ∆ήµο Κοζάνης.
Επειδή η απαίτηση της είναι κατά πολύ µικρότερη από τα οφειλόµενα του ∆ήµου τα
οποία είναι 91.268,47 ευρώ προτείνω, να µην ασκηθεί έφεση κατά της 555/2017
οριστικής απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, σχετικά µε την αγωγή της
ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑ κατά του πρώην ∆ήµου Ελλησπόντου και ήδη του ∆ήµου Κοζάνης.
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 555/2018 οριστική απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης.
3. Το από 14.06.2018 Γνωµοδοτικό σηµείωµα 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 έφεσης κατά της µε αριθµό 555/2017 οριστικής απόφασης του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης σχετικά µε την αγωγή της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑ
κατά του πρώην ∆ήµου Ελλησπόντου και ήδη του ∆ήµου Κοζάνης, για τους λόγους που
αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
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 209 / 2018
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
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(Τ.Υ)

(Τ.Υ)

Βαλαής Γεώργιος
Αναπληρωτής ∆ηµάρχου

Λαβαντσιώτης Γεώργιος
Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
Σιώµος Νικόλαος
Καραπάτσιος Ευάγγελος
Γκουτζηκώστας Γεώργιος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 23 Ιουλίου 2018
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2018.07.27 13:50:14 EEST

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