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Αριθµός απόφασης : 80 / 2021

Από το µε αριθµό 3/2021 πρακτικό συνεδρίασης

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

Θέµα: Έγκριση ή µη άσκησης ανακοπής κατά της µε αριθµό 4/2021 διαταγής
πληρωµής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης της εταιρείας «ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.», κατά του Δήµου Κοζάνης.
Σήµερα την 19η Φεβρουαρίου 2021, ηµέρα Παρασκευή και από ώρα 13:00 έως 14:00, η
Οικονοµική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση διά
περιφοράς, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 10 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄), τις διατάξεις της ΚΥΑ µε
αριθµό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄) και τις διατάξεις της µε αριθµό εγκ.
426 µε αριθµ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου
Εσωτερικών, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
3381/15.02.2021 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στα
µέλη της, σύµφωνα µε την παρ. 5 περ.1 του άρθρου 67 και την παρ. 1 περ.2 του άρθρου
167 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης– Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010).
Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (ΑΔΣ
494/2019,
ΑΔΑ:Ω1ΤΤΩΛΠ-82Ω)
και
Απόφαση
Δηµάρχου
1462/2019,
ΑΔΑ:ΨΜΙΝΩΛΠ-2ΘΘ), δήλωσαν παρόντες µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (µε e-mail)
και τα εννέα (9) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος
2. Κυριακίδης Κων/νος
3. Φλώρος Μάρκος
4. Βεντούλη Σουλτάνα
5. Κυτίδης Κων/νος
6. Βαλαής Γεώργιος
7.Κουζιάκης Χαρίσιος
8. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
9. Γκούµας Βασίλειος

κανένας

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 Διοικητικού – Λογιστικού.
Το µέλος κ. Χαρίσιος Κουζιάκης στο από 19.02.2021 e-mail του αναφέρει τα παρακάτω:
«…Σχετικά µε τα θέµατα της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου Κοζάνης στις 19-022021 δηλώνω τα παρακάτω τα οποία επιθυµώ να καταγραφούν στα πρακτικά και σε όλες
τις αποφάσεις:
Σε συνέχεια των επιστολών που έχει αποστείλει η Δηµοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος Να
Ζεις» µε αρ. πρωτ. Δήµου Κοζάνης 35125/18-11-2020 και 36813/4-12-2020 δηλώνω
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ότι διαφωνώ µε τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής
«δια Περιφοράς» αφού έτσι καταστρατηγείται η δηµοκρατική λειτουργία των θεσµικών
οργάνων και ζητώ για όσο διάστηµα διαρκούν οι ειδικές ρυθµίσεις λόγω covid-19 οι
συνεδριάσεις να διεξάγονται µε τηλεδιάσκεψη….»
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
Στο άρθρο 72 (παρ. 1 περ. ι) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ
87/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020
¨Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον
δηµόσιο τοµέα, ρύθµιση οργανωτικών θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας και
της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα του Υπουργείου
Εσωτερικών, ρυθµίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθµη λειτουργία των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις¨ (ΦΕΚ 197/τ.Α’), αναφέρεται
ότι η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές
αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή µη όλων των ένδικων βοηθηµάτων και των
ένδικων µέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον
συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείµενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες
(60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείµενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού,
τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δηµοτικό συµβούλιο. Δεν επιτρέπεται
συµβιβασµός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις µισθών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων,
εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά µισθολογικών παροχών οποιασδήποτε
µορφής, εξαιρουµένων εκείνων για τις οποίες το νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε
απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου, ειδικά για την
άσκηση ενδίκων µέσων κατά απόφασης, δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις δίκης που
αφορά στον προσδιορισµό ή τη µετατροπή της εργασιακής σχέσης µεταξύ εργαζοµένων
και του δήµου.
Η Νοµική υπηρεσία του Δήµου στο από 10.02.2021 υπηρεσιακό / ενηµερωτικό της σηµείωµα µε
θέµα: «Εξουσιοδότηση για άσκηση ή µη ανακοπής και αίτησης αναστολής εκτελέσεως κατά της µε
αριθµ. 04/2021 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης», αναφέρει τα παρακάτω :
Την 04-02-2021 κοινοποιήθηκε στον Δήµο Κοζάνης η µε αριθµό 04/2021 Διαταγή πληρωµής
του Ειρηνοδικείου Κοζάνης. Η διαταγή πληρωµής εκδόθηκε µετά από αίτηση της ανώνυµης
εταιρείας µε την επωνυµία: «ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην
Κοζάνη και µ’ αυτήν διατάσσεται ο ΔΗΜΟΣ να καταβάλλει σ’ αυτήν (ΚΤΕΛ Αστικών Γραµµών) το
ποσό των 14.338,05€. Η ως άνω απαίτηση βασίζεται στο µε αριθµ. 493/31-12-2020 τιµολόγιο
του ΚΤΕΛ, το οποίο προσκοµίστηκε στον Δήµο πλην όµως δεν πληρώθηκε και επιστράφηκε
διότι, όπως αναγράφεται στο µε αριθµ. πρωτ. 414/13-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Δήµου – Τµήµα Λογιστηρίου: «…δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις

παραλαβής των τιµολογίων Νο 491/31-12-2020, Νο 492/31-12-2020, Νο 493/31-12-2020 και
Νο 494/31-12-2020, γεγονός που οφείλεται στη µη ύπαρξη ενεργής σύµβασης και εγκεκριµένης
πίστωσης στον προϋπολογισµό του 2020, για το χρονικό διάστηµα Σεπτεµβρίου – Νοεµβρίου
2020…».
Με την περ. ι) της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι η Οικονοµική
Επιτροπή: «Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για

την άσκηση ή µη όλων των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς και για την
παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχει
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αντικείµενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείµενο της
δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δηµοτικό
συµβούλιο…… Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούµενων
εδαφίων, λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται
ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθµιση ισχύει και όταν η αρµοδιότητα ασκείται
από το δηµοτικό συµβούλιο».
Επειδή, όπως αποδεικνύεται, από ως άνω µε αριθµ. πρωτ. 414/13-01-2021 έγγραφο της
Δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Δήµου – Τµήµα Λογιστηρίου, ουδεµία Σύµβαση παροχής
συγκοινωνιακού έργου υφίσταται µεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ και της «ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.» (η προηγούµενη έληξε την 30-06-2020), και κατά συνέπεια
ορθώς δεν πληρώθηκε το επίδικο τιµολόγιο.
Για τους λόγους αυτούς
Γνωµοδοτώ προς την Οικονοµική Επιτροπή µε απόφαση της να εγκρίνει:
- Να ασκήσει ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ανακοπή κατά 1) της µε αριθµό 04/2021 Διαταγής
πληρωµής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης, και κάθε άλλης συναφούς πράξης και 2) κατά της
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία: «ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.»
Να εξουσιοδοτήσει την Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω µε πάγια έµµισθη εντολή του Δήµου
Κοζάνης, Ελένη Κ. Γκέκα, να ασκήσει ανακοπή κατά της ως άνω Διαταγής πληρωµής, να
παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής, να υποστηρίξει τα συµφέροντα του Δήµου Κοζάνης µε κάθε
νόµιµο µέσο και να προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες για την εκτέλεση της εντολής αυτής.
Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ µε πάγια έµµισθη εντολή
του ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΕΚΑ…»
Για το ανωτέρω θέµα ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Φλώρος
Μάρκος πρότεινε, να µην ασκηθεί ανακοπή κατά της µε αριθµό 4/2021 διαταγής πληρωµής
του Ειρηνοδικείου Κοζάνης διότι η εταιρεία µε την επωνυµία: «ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.», έχει εκτελέσει το συγκοινωνιακό έργο για το οποίο έχει εκδώσει το σχετικό
τιµολόγιο µε βάσει του οποίου εκδόθηκε η διαταγή πληρωµής.
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε, να µην ασκηθεί ανακοπή κατά της µε
αριθµό 4/2021 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης της εταιρείας «ΚΤΕΛ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.», κατά του Δήµου Κοζάνης, σύµφωνα µε την
ανωτέρω εισήγηση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Φλώρου
Μάρκου και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ
87/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020
¨Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων
στον δηµόσιο τοµέα, ρύθµιση οργανωτικών θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα
του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθµίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την
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εύρυθµη λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις¨
(ΦΕΚ 197/τ.Α’).
Τη µε αριθµό 4/2021 διαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης.
Την εισήγηση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Φλώρου
Μάρκου.
Το από 10.02.2021 υπηρεσιακό / ενηµερωτικό σηµείωµα της Νοµικής Υπηρεσίας του
Δήµου.
Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(7 υπέρ, και 2 κατά)

Α. Τη µη άσκηση ανακοπής κατά της µε αριθµό 4/2021 διαταγής πληρωµής του
Ειρηνοδικείου Κοζάνης της εταιρείας «ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε»,
κατά του Δήµου Κοζάνης, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που
αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.
 Τα µέλη α) κ. Βαλαής Γεώργιος και β) κ. Κουζιάκης Χαρίσιος, ψήφισαν υπερ της
πρότασης της Νοµικής Υπηρεσιάς του Δήµου.
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 Δήµου
(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 80 / 2021
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Μαλούτας Λάζαρος
Δήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Κυριακίδης Κων/νος
Φλώρος Μάρκος
Βεντούλη Σουλτάνα
Κυτίδης Κων/νος
Βαλαής Γεώργιος
Κουζιάκης Χαρίσιος
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
Γκούµας Βασίλειος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 19 Φεβρουαρίου 2021
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS
GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2021.02.20 20:36:17 EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
µε βαθµό Α΄
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