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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 16

ης

/ 20-08-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: 63 / 2020
ΘΕΜΑ:

Ανάθεση σε δικηγόρο εξέτασης και παροχής γνωμοδότησης επί
της
με
αριθμό
ΑΓ341/04-08-2020
αγωγής
της
Τ.Ε.Κ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ A.E. στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά
των Δήμων Βελβεντού και Σερβίων.
Στο Βελβεντό, σήμερα, την 20η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2020, ημέρα
της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς,
ύστερα από την αριθμ. πρωτ.
2177/14-8-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος
3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τσέγκος Νικόλαος
7 Τέτος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Στο Δήμο περιήλθε η με αριθμό ΑΓ341/04-08-2020 αγωγή της Τ.Ε.Κ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ A.E. στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά των Δήμων Βελβεντού
και Σερβίων.
Το ιστορικό της αγωγής έχει ως εξής:
1.- Με την αριθμ. 122/7978/08-07-2016 Απόφαση Δημάρχου Σερβίων – Βελβεντού
ανατέθηκε η λειτουργία και η συντήρηση του Βιολογικού Σταθμού Βελβεντού από 0807-2016 μέχρι 07-10-2016 (3 μήνες) στην Εταιρεία «Τεχνική Εργοληπτική
Κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία» με το διακριτικό τίτλο «Τ.Ε.Κ. Ενεργειακή Α.Ε.».
Υπογραφή σύμβασης ποσού 16.532,258 € + 3.967,74 (ΦΠΑ 24%)=20.499,99.
Μηνιαίο κόστος: 5.510,75 € + 1.322,58 € (ΦΠΑ 24%) = 6.833,33 €
Εκδόθηκαν τα τιμολόγια:
α) Αριθμ. 1/14-10-2016 ποσού 6.833.33 € για το διάστημα από 08-07-2016 μέχρι 0708-2016
β) Αριθμ. 2/14-10-2016 ποσού 6.833.33 € για το διάστημα από 08-08-2016 μέχρι 0709-2016
γ) Αριθμ. 3/14-10-2016 ποσού 6.833.33 € για το διάστημα από 08-09-2016 μέχρι 0710-2016
Ήτοι συνολικού ποσού 20.499,99 € (ποσό Α)
2.- Ακολούθησε προφορική ανάθεση συνέχισης της λειτουργίας για περίπου 2 μήνες
από 08-10-2016 μέχρι 30-11-2016.
3.- Με την αριθμ. 203/9-12-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Σερβίων –
Βελβεντού αποφασίστηκε η συνέχιση των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα από 01-012017 μέχρι 30-04-2017 (ΑΔΑ: 7ΜΠΞΩ11-ΩΤ3).
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4.- Υπογραφή σύμβασης (3190/04-04-2017) ποσού 38.500,00 € + 9.240,00 € (ΦΠΑ
24% )=47.740,00 €, από 8-10-2016 μέχρι 30-04-2017 (7 μήνες)
Εκδόθηκε το τιμολόγιο Αριθμ. 4/21-09-2017 (δ) ποσού 47.740,00 € (ποσό Β)
5.- Ακολούθησε προφορική συνέχιση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών από 1-5-2017
μέχρι 30-11-2017 (7 μήνες) με ποσό 47.740,00 € (ποσό Γ)
6.- Στις 24-11-2017, η Εταιρεία «Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», υπέβαλε αίτημα στο Δήμο
Σερβίων-Βελβεντού για εξόφληση των οφειλών και για την παραλαβή του έργου στις
07-12-2017 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Από το Δήμο δεν προσήλθε κανένας και δεν
έγινε η παραλαβή. Η Εταιρεία έστειλε νέο έγγραφο στις 07-12-2017 με το οποίο
ενημέρωνε το Δήμο Σερβίων-Βελβεντού ότι αποχωρεί παραδίνοντας τα κλειδιά.
7.- Από το (Α) ανωτέρω ποσό των 20.499,99 € καταβλήθηκε το ποσό των 6.833,33€
στις 28-07-2017 (εξόφληση του αριθμ. 1/14-10-2016 τιμολογίου).
8.- Υπόλοιπο Οφειλής στις 31-12-2017, 61.406,66 € (13.666,66 € - τιμολόγια
2/14-10-2016, 3/14-10-2016 + 47.740,00 € - τιμολόγιο 1/14-10-2016)
9.- Λόγω της επί μακρόν παράλειψης του Δήμου να εξοφλήσει τις οφειλές, η εταιρεία
υπέβαλε στις 25-05-2018 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, αίτηση
έκδοσης Διαταγής Πληρωμής ποσού 61.406,66 € για τα ανεξόφλητα τιμολόγια 2/1410-2016, 3/14-10-2016 και 4/21-09-2017. Η αίτηση Έκδοσης Διαταγής Πληρωμής με
την αριθμ. ΔΔΠ1620/19-07-2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
απορρίφθηκε. Λόγοι απόρριψης: Μη θεώρηση του ΧΕΠ 21Α/218 ποσού 47.740,00
€, από τον Επίτροπο (σχετ. 34/31-7-2018 πράξη) λόγω μη νόμιμης ανάθεσης των
υπηρεσιών και άλλοι (Μερικοί εξ αυτών: Δεν προηγήθηκε δημοσίευση ανακοίνωσης,
δεν έγινε έγκαιρη διενέργεια διαγωνισμού, έγινε κατάτμηση δαπάνης για το ίδιο οικ.
έτος, δόθηκε από την Οικονομική Επιτροπή αναδρομική ισχύ στην απόφαση κλπ).
10.- Στις 29-10-2018, η Εταιρεία υπέβαλε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Θεσσαλονίκης, αίτηση έκδοσης Διαταγής Πληρωμής για το ποσό των 13.666,66 €
(τιμολόγια 2/14-10-2016, 3/14-10-2016)
11.- Ο Δήμος με το αριθμ.891/27-11-2018 ΧΕΠ πλήρωσε τα τιμολόγια 2/14-10-2016,
3/14-10-2016 ποσού 13.666,66 €.
12.- Στις 14-02-2019, η Εταιρεία κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Κοζάνης την ΤΜ 22/2019
(14-02-2019) αγωγή αιτούμενη το ποσό των 95.480,00 €, ως εξής:
- Για το χρονικό διάστημα από 08-10-2016 έως 30-04-2017
7 μήνες x 5.500,00 = 38.500,00 + 9.240,00 ΦΠΑ =47.740,00 (ποσό Α)
- Για το χρονικό διάστημα από 01-05-2017 έως 30-11-2017 (χωρίς σύμβαση)
7 μήνες x 5.500,00 = 38.500,00 + 9.240,00 ΦΠΑ =47.740,00 (ποσό Β)
Ήτοι (ποσό Α) + (ποσό Β) = 95.480,00 €
13.- Εκδόθηκε η 121/2020 Απόφαση Πρωτοδικείου Κοζάνης σύμφωνα με την οποία
αρμόδιο όργανο για την εκδίκασή της υπόθεσης είναι το Διοικητικό Εφετείο. Σημ. Στη
συζήτηση αυτή δεν παραστάθηκε ο εναγόμενος Δήμος Σερβίων –Βελβεντού, αλλά ούτε
κατέθεσε προτάσεις.
14.- Στις 04-08-2020 κατατέθηκε η παρούσα αγωγή στο Διοικητικό Εφετείο
Θεσσαλονίκης.
15.- Μελετώντας την Αγωγή διαπιστώνονται ακόμη τα εξής: Επειδή η λειτουργία του
Βιολογικού Σταθμού Βελβεντού είναι ανταποδοτική υπηρεσία ο Δήμος ΣερβίωνΒελβεντού και τα συλλογικά του όργανα όφειλαν αλλά δεν έλαβαν τις νόμιμες
αποφάσεις είσπραξης των ανταποδοτικών αυτών τελών από τους χρήστες για το έτος
2016 και 2017 ώστε να εξοφληθεί έγκαιρα και νόμιμα η Εταιρεία για το επίμαχο
διάστημα.
Απευθύνεται σήμερα η αγωγή στους δύο Δήμους οι οποίοι καλούνται να
καταβάλλουν εις ολόκληρον και εξ ιδίων πόρων το ποσό της αγωγής συν τους τόκους
για να πληρωθεί η αιτούσα Εταιρεία.
Εισηγούμενος το θέμα καταθέτω την πρόταση ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου
για την διερεύνηση της υπόθεσης και την προστασία των συμφερόντων του Δήμου.
Κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 σε συνδυασμό µε την περίπτωση ιβ και ιε της παρ.1
του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 περίπτωση ιζ, ιη
και ιθ του άρθρου 3 του Ν.4623/19 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για
την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές, αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων
των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από
αυτά. Μπορεί επίσης να αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για
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την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί
δικηγόροι, µε μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα
να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή
γνωμοδοτήσεων, μόνον εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε μηνιαία
αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο,
εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη
σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία.
Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 281 του Κ.∆.Κ.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι να ανατεθεί η υπόθεση στο δικηγόρο Γράβα
Απόστολο (ΑΜ 236), δικηγόρο Κοζάνης, ο οποίος αφού μελετήσει το φάκελο σε
συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία να ενεργήσει με τον τρόπο που θα κρίνει αυτός
σκόπιμο και κατάλληλο προς προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου και ο οποίος
μετά από συνεννόηση αποδέχθηκε. Σε περίπτωση που χρειαστεί ο Δήμος να προσφύγει
στα δικαστήρια για την προάσπιση των συμφερόντων του τότε παρέχεται σ’ αυτόν η
σχετική πληρεξουσιότητα για τη σύνταξη είτε μήνυσης είτε αγωγής, καθώς και για κάθε
άλλη εξώδικη ενέργεια.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. Ειδικότερα να
παράσχουμε την εντολή και την πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο να ενεργήσει σύμφωνα
με τα ανωτέρω σχετικά για το παραπάνω θέμα. Η παρούσα εντολή παρέχεται στον ως
άνω δικηγόρο ενόψει της σημασίας της υποθέσεως για τα συμφέροντα του δήμου µας,
αφετέρου δε της ιδιαίτερης γνώσης και εμπειρίας του στα αντικείμενα αυτά. Η αμοιβή
του ορίζεται σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α’ 208/27-9-2013)
κώδικας δικηγόρων» και το ύψος της θα καθοριστεί μετά από έγγραφη συμφωνία με το
Δήμο.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, κι αφού έθεσε τις απόψεις και τις
προτάσεις στο συζητούμενο θέμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την παροχή εντολής και την πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Απόστολο
Γράβα (ΑΜ 236) δικηγόρο Κοζάνης, να επιληφθεί την υπόθεση αυτή, για την
προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου, ο οποίος µετά από συνεννόηση αποδέχθηκε.
Η παρούσα εντολή παρέχεται στον ως άνω δικηγόρο ενόψει της σημασίας της
υποθέσεως για τα συμφέροντα του δήμου µας, αφετέρου δε της ιδιαίτερης γνώσης και
εμπειρίας του στα αντικείμενα αυτά.
Β. Η αμοιβή του ορίζεται σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α’
208/27-9-2013) κώδικας δικηγόρων».
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 63/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 20 Αυγούστου 2020
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού

