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Αριθµός απόφασης : 336 / 2018

Από το µε αριθµό 21/2018 πρακτικό συνεδρίασης

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

Θέµα: Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο ∆ιοικητικό
Εφετείο Θεσσαλονίκης (τµ. Στ Ουσίας) κατά τη συζήτηση της
συµβιβαστικής επίλυσης διαφοράς της εταιρείας µε την επωνυµία
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. (ΑΝΚΟ)» κατά του
∆ήµου Κοζάνης.
Σήµερα την 29η Οκτωβρίου 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.
35437/25.10.2018 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 πέντε
(5) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2.Βαλαής Γεώργιος
3.Ιωαννίδης Παρασκευάς
4.Σιώµος Νικόλαος
5.Καραπάτσιος Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
2. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
3. Μαλούτας Λάζαρος
4. Γκουτζηκώστας Γεώργιος
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 8 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.
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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.
Επίσης στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ιδ του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ.
87/ τ. Α΄/07.06.2010) το οποίο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11.04.2012) αναφέρεται ότι η Οικονοµική Επιτροπή
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.
Ο Πρόεδρος ανέφερε την από 29.10.2018 Εισήγησή του µε τίτλο «Προετοιµασία
φακέλου τεκµηρίωσης θεµάτων συνεργασίας του ∆ήµου Κοζάνης µε την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ
Α.Ε. για την ανάπτυξη της ΒΙΠΕ Κοζάνης» στην οποία αναγράφονται τα εξής «Η
συµβολή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από την ΑΝΚΟ, στο πλαίσιο της σύµβασης που
υπογράφηκε µε το ∆ήµο Κοζάνης στις 29.06.2015 για την προώθηση του θέµατος της ΒΙΠΕ
Κοζάνης, ήταν καθοριστική και οδήγησε στην επίλυση όλων των εκκρεµών ζητηµάτων και στη
δροµολόγηση των αναγκαίων διαδικασιών µε κατάληξη την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ του
∆ήµου Κοζάνης και της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. για τη λειτουργία της ΒΙΠΕ Κοζάνης.
Το φυσικό αντικείµενο της σύµβασης περιλάµβανε την προετοιµασία φακέλων τεκµηρίωσης
θεµάτων συνεργασίας του ∆ήµου Κοζάνης µε την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. για την ανάπτυξη της
ΒΙΠΕ Κοζάνης, µε στόχο την επιτάχυνση ολοκλήρωσης των απαραίτητων έργων και τη
βιώσιµη διαχείρισή της, µε παράλληλη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του
∆ήµου Κοζάνης.
Στο πλαίσιο αυτό, στις 11.11.2015, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύµβασης
πιστοποίησε τις παρασχεθείσες υπηρεσίες και την υποστήριξη που παρείχε η ΑΝΚΟ προς
το ∆ήµο Κοζάνης, όπως παρακάτω:
Α/Α
ΠΑΡΑΡΤΗΑ/Α
ΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1

2

2.1

2.2

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΑΡΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΚΟ
Τοπογραφική αποτύπωση και ακριβή
οριοθέτηση της ΒΙΠΕ Κοζάνης που
περιλαµβάνει :

ΑΡΧΙΚΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΠΟΣΟ

5.300,00

5.300,00

Συµπληρωµατικές αποτυπώσεις επί της
έκτασης της ΒΙΠΕ Κοζάνης µε στόχο
τον ακριβή προσδιορισµό των ορίων της,
τη διευθέτηση χρήσεων σε σχέση µε το
βιολογικό καθαρισµό και την κάθετη οδό
στην Εγνατία καθώς επίσης και την
εξακρίβωση ορίων προς άρση της
απαλλοτρίωσης.
Ταυτοποίηση χρήσεων γης και
ιδιοκτησιών, προκειµένου να επιλυθούν
οι εκκρεµότητες που υφίστανται και να
καταστεί διαθέσιµο το σύνολο της
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΑΡΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΚΟ

ΑΡΧΙΚΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΠΟΣΟ

5.205,00

5.205,00

έκτασης

2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

3

1

4

4

5

5

6

6

Επίλυση ζητηµάτων σχετικά µε τον
Φορέα Υλοποίησης, τον Φορέα
∆ιαχείρισης, την έγκριση της
πολεοδοµικής µελέτης, τον
επαναπροσδιορισµό των αρχικά
προσδιορισθέντων εκτάσεων, την
διαδικασία άρσης της απαλλοτρίωσης,
τον καθορισµό χρήσεων γης, τον
Κανονισµό Λειτουργίας της ΒΙΠΕ
Κοζάνης και ειδικότερα ψηφιοποίηση και
αποτύπωση όλων των παρακάτω :

Ρυµοτοµικού σχεδίου ΒΙΠΕ Κοζάνης
έκτασης 539 στρεµµάτων
Κόµβου ΒΙΠΕ Κοζάνης µε την Εγνατία
Οδό µέχρι και τις τελικές διορθώσεις
Οδού και παράδροµου της ΒΙΠΕ
Ψηφιοποίηση βιολογικού καθαρισµού
ΣΥΝΟΛΟ 114/P6X
Επαφές και συνεννοήσεις µε κάθε τρόπο,
συµπεριλαµβανοµένων των συναντήσεων
στα γραφεία της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. αλλά
και επιτόπου στο έργο για συντονισµό,
συναντίληψη, καταγραφή απαιτήσεων και
προϋποθέσεων και γενικότερα για
επίλυση όλων των ζητηµάτων που
αφορούν στο υπόψη θέµα
Προώθηση ολοκλήρωσης των
υπολειπόµενων µελετών που θα
συντάξει η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. κλπ. για
την ολοκλήρωση των υπολειπόµενων και
βελτίωση των υλοποιηθέντων έργων
Προώθηση ολοκλήρωσης των
υπολειπόµενων έργων αλλά και βελτίωση
των υλοποιηθέντων, προκειµένου η
ΒΙΠΕ Κοζάνης να καταστεί πλήρως
λειτουργική
Συµβολή στο ∆ήµο Κοζάνης, στο
Επιµελητήριο Κοζάνης και στην ΕΤΒΑ
ΒΙΠΕ Α.Ε. για την επικαιροποίηση του
ενδιαφέροντος των επενδυτών για
εγκατάσταση στη ΒΙΠΕ Κοζάνης (εφόσον
της ζητηθεί)

10.505,00

10.505,00

4.400,00

4.400,00

295,00

295,00

400,00

400,00

400,00

0,00
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7

7

8

8

9

9

ΑΔΑ: ΩΦ9ΦΩΛΠ-ΠΛΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΑΡΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΚΟ
∆ιατύπωση σεναρίων συν-αξιοποίησης
της ΒΙΠΕ Κοζάνης από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ
Α.Ε. και το ∆ήµο Κοζάνης,
συµπεριλαµβανοµένης της συγκριτικής
αξιολόγησης αυτών και της διατύπωσης
πρότασης για το προτεινόµενο σενάριο
Συµβολή στην προώθηση των
διαδικασιών υλοποίησης του σεναρίου
που θα συµφωνηθεί
∆ιατύπωση βασικών προϋποθέσεων για
την προώθηση του υπόψη θέµατος και
συµβολή στην αντιµετώπισή τους
ΣΥΝΟΛΟ 114/P6Y
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΠΟΣΟ

3.000,00

3.000,00

1.000,00

1.000,00

9.495,00
20.000,00

9.095,00
19.600,00

ΦΠΑ 23%

4.600,00

4.508,00

ΣΥΝΟΛΟ

24.600,00

24.108,00

Η Νοµική υπηρεσία του ∆ήµου στο από 29.10.2018 έγγραφο της µε θέµα: «ΕΞΕΤΑΣΗ
ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ‘ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε.’ (ΑΝΚΟ) ΓΙΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ
ΑΡΘΡΟ 126Β ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΚΟΖΑΝΗ» αναφέρει τα παρακάτω :
Σχετ. : Η ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 21739/26-6-18 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤ ΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ ,
Στις 26-6-2018 κοινοποιήθηκε στο δήµο Κοζάνης , η υπ’ αριθ. πρωτ. 21739/26-6-2018 Πράξη
του Προέδρου του ΣΤ’ Τµήµατος Ουσίας του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, για
συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς, κατά τις διατάξεις του άρθρου 126 Β του Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, για την µε αριθµό καταχώρησης ΑΓ 284/29-5-18 αγωγή της εταιρίας
µε την επωνυµία ‘ Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε.’ και το διακριτικό τίτλο ‘ΑΝΚΟ’ κατά
του δήµου Κοζάνης.
Η υπόθεση αφορά την πληρωµή ποσού 24.108,00 ευρώ, από ανάθεση του δήµου προς εταιρία,
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 251/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κοζάνης, για
προετοιµασία φακέλου για την ανάπτυξη της ΒΙΠΕ Κοζάνης σε συνεργασία µε την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ
Α.Ε..
Ο δήµος Κοζάνης µε την προαναφερόµενη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κοζάνης,
ανέθεσε στην ΑΝΚΟ την προετοιµασία του φακέλου για την ανάπτυξη της ΒΙΠΕ Κοζάνης σε
συνεργασία µε την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε., υπογράφηκε το σχετικό συµφωνητικό συνεργασίας,
ορίστηκε κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύµβασης, η οποία και πιστοποίησε τις
παρασχεθείσες υπηρεσίες της εταιρίας προς το δήµο, συντάχθηκαν τα σχετικά πρακτικά για την
καλή εκτέλεση των εργασιών και στη συνέχεια αφού η αρµόδια διεύθυνση Οικονοµικών
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 21η /29.10.2018 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σελίδα 4 από 7

Ελληνική

ΑΔΑ: ΩΦ9ΦΩΛΠ-ΠΛΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

Υπηρεσιών του δήµου εκκαθάρισε τη συγκεκριµένη δαπάνη, εξέδωσε το υπ’ αριθ. 496 Α / 2016
ποσού 24.108,00 ευρώ, Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής, το οποίο στάλθηκε στην Υπηρεσία του
Επιτρόπου Νοµού Κοζάνης προς θεώρηση.
Η υπηρεσία του Επιτρόπου νοµού Κοζάνης µετά από έλεγχο των δικαιολογητικών δεν θεώρησε
το παραπάνω Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής, µε την αιτιολογία της µη νόµιµης δαπάνης,
αναφέροντας κυρίως τους λόγους της έλλειψης αποδεικτικών παραλαβής για την καλή εκτέλεση
των εργασιών, το γεγονός ότι το φυσικό αντικείµενο της σύµβασης αποτελεί αρµοδιότητα
υπηρεσιών του δήµου, το ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν συνάδουν µε τους καταστατικούς
σκοπούς της εταιρίας και ότι η επίµαχη σύµβαση δεν µπορεί να θεωρηθεί προγραµµατική
σύµβαση και εξέδωσε την υπ’ αριθ. 70/2016 Πράξη άρνησης θεώρησης της δαπάνης η οποία
κοινοποιήθηκε και στην αντίδικο εταιρία.
Από τα όσα όµως αναφέρει η αρµόδια κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύµβασης, η οποία
και πιστοποίησε τις παρασχεθείσες υπηρεσίες της εταιρίας προς το δήµο, συντάχθηκαν τα
σχετικά πρακτικά για την καλή
εκτέλεση των εργασιών, επίσης η αρµόδια διεύθυνση
Οικονοµικών Υπηρεσιών του δήµου εκκαθάρισε τη συγκεκριµένη δαπάνη και εξέδωσε το υπ’
αριθ. 496 Α / 2016 ποσού 24.108,00 ευρώ, Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής, ενώ και ο
∆ήµαρχος Κοζάνης στη σχετική εισήγησή του προς την Οικονοµική Επιτροπή, αναφέρει ότι
πραγµατοποιηθήκαν όλες οι συµφωνηθείσες υπηρεσίες της ΑΝΚΟ προς το δήµο Κοζάνης
σχετικά µε τη ΒΙΠΕ Κοζάνης και ως εκ τούτου δεν
υπάρχουν πραγµατικοί λόγοι που να
αµφισβητούν την οφειλή του ποσού 24.108,00 ευρώ, από την σύµβαση ανάθεσης του δήµου
προς εταιρία, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 251/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κοζάνης,
για προετοιµασία του φακέλου για την ανάπτυξη της ΒΙΠΕ Κοζάνης σε συνεργασία µε την ΕΤΒΑ
ΒΙΠΕ Α.Ε. ότι πραγµατοποιήθηκαν και δεν έχουν πληρωθεί µέχρι σήµερα.
Η αντίδικος µε δήλωσή της, για συµβιβαστική επίλυση, ζητά την πληρωµή του κεφαλαίου της
αγωγής, παραιτούµενη από τόκους και δικαστικά έξοδα.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 περίπτωση ιδ.) του Ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 ‘Οικονοµική Επιτροπή –
Αρµοδιότητες’,
"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."
Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ιδίου άρθρου (72) και µε την παράγραφο 2 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. [Προκειµένου για µισθολογικές απαιτήσεις, κάθε µορφής,
περιλαµβανοµένων και των επιδοµάτων, δεν είναι δυνατή η Παραίτηση από την άσκηση ενδίκων
µέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συµβιβασµός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις
που το νοµικό ζήτηµα έχει κριθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου].
Η παρούσα ρύθµιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δηµοτικό συµβούλιο, λόγω
υπέρβασης του αντικειµένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ` της
προηγούµενης παραγράφου.
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***Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 καταργήθηκε µε το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016 ΦΕΚ Α 241.»
Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω και τα έγγραφα που λήφθηκαν υπόψη, προκύπτει ότι ο δήµος
Κοζάνης οφείλει στην αντίδικο το ποσό που αιτείται στην αγωγή της , αφού οι υπηρεσίες που
αναφέρονται στη σύµβαση παρασχέθηκαν και δεν έχουν πληρωθεί µέχρι σήµερα και εποµένως
γνωµοδοτώ ότι είναι προς το συµφέρον του δήµου να εξοφλήσει µόνο το ποσό του κεφαλαίου
προς την αντίδικο, αφού αυτή παραιτείται όλων των τόκων και όλων των λοιπών δικαστικών
εξόδων.
Επίσης λόγω αυξηµένων υποχρεώσεων του δικηγόρου του δήµου Κοζάνης στα ∆ικαστήρια της
Κοζάνης, για εκκρεµείς υποθέσεις του δήµου Κοζάνης, προτείνουµε να οριστεί κατ’ εξαίρεση
πληρεξούσιος ∆ικηγόρος του ∆ήµου, κατ’ αποκοπή της συγκεκριµένης υπόθεσης από το
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, ο ∆ικηγόρος κ. Αθανάσιος Παπαναστασίου (Α.Μ. 9198
∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης), κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Β’ Ηρακλείου αρ. 14, Τ.Κ.
54625, µε εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης,
στον οποίο θα δοθεί ειδική πληρεξουσιότητα για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων και να
προβεί σε κάθε άλλη νόµιµη ενέργεια για την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 126 Β του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, υπερασπίζοντας τα
συµφέροντα του ∆ήµου Κοζάνης.
Ο Πληρεξούσιος ∆ικηγόρος
του ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Χαρίσιος Τζήµκας…..»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε να δεχθούµε την γνωµοδότηση της Νοµικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου και να εξουσιοδοτήσουµε τον ∆ικηγόρο κ. Αθανάσιο Παπαναστασίου (Α.Μ.
9198 ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης), προκειµένου να προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια
και να παραστεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, υπερασπίζοντας τα συµφέροντα του ∆ήµου
Κοζάνης, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας.
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 & ιε) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Η µε αριθµ. Κατάθεσης ΑΓ284/29.05.2018 αγωγή της εταιρείας µε την επωνυµία
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. (ΑΝΚΟ)» κατά του ∆ήµου
Κοζάνης.
3. Το από 15.10.2018 έγγραφό της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
4. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Αποδέχεται τη δήλωση της εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. (ΑΝΚΟ)» για συµβιβαστική επίλυση διαφοράς, σε σχέση µε τη µε
αριθµ. Κατάθεσης ΑΓ284/29.05.2018 αγωγή της, κατά του ∆ήµου Κοζάνης, για τους
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Β. Εξουσιοδοτεί τον ∆ικηγόρο κ. Αθανάσιο Παπαναστασίου (Α.Μ. 9198 ∆ικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης), κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Β’ Ηρακλείου αρ. 14, Τ.Κ.
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54625, προς την οποία δίνει την εντολή και ειδική πληρεξουσιότητα, προκειµένου να
υπογράψει το Πρακτικό συµβιβασµού και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο και γενικά να
προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (τµ.
Στ Ουσίας) κατά τη διαδικασία της ενδοδικαστικής συµβιβαστικής επίλυσης διαφορών
του άρθρου 126Β΄του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας που αφορά την µε αριθµό
κατάθεσης ΑΓ284/29.05.2018 αγωγή της εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. (ΑΝΚΟ)» κατά του ∆ήµου Κοζάνης, για τους λόγους
που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Γ. 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)
∆. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 336 / 2018
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

(Τ.Υ)

Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

Βαλαής Γεώργιος
Ιωαννίδης Παρασκευάς
Σιώµος Νικόλαος
Καραπάτσιος Ευάγγελος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 29 Οκτωβρίου 2018
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2018.11.06 15:35:13 EET

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