
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 40/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  2ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-2-2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 
2363/31-1-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε 
το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και 
να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικά µε την άσκηση ή µη έφεσης κατά της υπ’αριθµ 2241/2019 οριστικής απόφασης του 
∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.  
………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
8. Κων/νος Μιχος  

 

……………………………………………………………………………………….………………………………………… 
   Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ 
2048/28-1-2020 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου κ.Ευθ.Λιακου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
 «Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή για 
την κάτωθι υπόθεση: 
   Στις 10-1-2020 επιδόθηκε στον ∆ήµο Εορδαίας η υπ' αριθµ. 2241/2019 οριστική απόφαση του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τµήµα ΣΤ Τριµελές), µε την οποία έγινε δεκτή η από 4-4-2018 (αριθµ. κατ. ΑΓ 137/4-
4-2018) αγωγή της ΑΝΚΟ κατά του ∆ήµου Εορδαίας και αναγνώρισε ότι ο ∆ήµος οφείλει στην ΑΝΚΟ το ποσό 
των 115.852,29 ευρώ µε επιτόκιο 6% από την επίδοση της αγωγής (18-4-2018) έως την εξόφληση. 
  Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιη Ν. 3852/2010: 1. Η οικονοµική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, 
αρµόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα, έχει τις 
ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωµοδοτικές αρµοδιότητες: ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή µη 
όλων των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά.  
  Περαιτέρω µε την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213/17.12.2010) προστέθηκε στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 58 του π.δ/τος 18/1989 (Α΄ 8) το ακόλουθο εδάφιο: “Η έφεση επιτρέπεται µόνον όταν 
προβάλλεται από τον διάδικο, µε συγκεκριµένους ισχυρισµούς που περιέχονται στο σχετικό δικόγραφο, ότι 
δεν υπάρχει νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας ή ότι υπάρχει αντίθεση της προσβαλλοµένης 
αποφάσεως προς τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου είτε προς 
ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου”. Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 70 του εν λόγω ν. 3900/2010, 
“Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2011 εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους 
διατάξεις”.  
 Σύµφωνα επίσης µε την παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 58 του Π.∆. 18/1989 ορίζεται ότι σε έφεση ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας υπόκειται η οριστική απόφαση του διοικητικού εφετείου, η οποία εκδίδεται, κατά 
τα οριζόµενα στο άρθρο 1 του Ν. 702/1977, επί αιτήσεως ακυρώσεως ή τριτανακοπής. 
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   Επειδή για την επίδικη υπόθεση (άκυρη σύµβαση ανάθεσης µελετών και επιδίκαση ποσού βάσει των 
διατάξεων του αδικαιολόγητου πλουτισµού) υφίσταται νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας και άλλων 
ανώτατων δικαστηρίων, η οποία δεν έρχεται σε αντίθεση µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω απόφαση του 
∆ιοικητικού Εφετείου και ο ∆ήµος µε την υπ' αριθµ. 26/22-2-2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
συνοµολογεί ότι παρέλαβε και χρησιµοποίησε τις επίδικες µελέτες δεν είναι παραδεκτή και βάσιµη η άσκηση 
έφεσης κατά της υπ' αριθµ. 2241/2019 οριστικής απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. Η τυχόν 
άσκηση έφεσης έχει µηδαµινές πιθανότητες ευδοκίµησης και θα επιβαρύνει µε υπέρµετρους τόκους 
υπερηµερίας τον ∆ήµο µέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση, γεγονός που καθιστά ασύµφορη για τον ∆ήµο την 
άσκηση έφεσης επί της προαναφερόµενης οριστικής απόφασης.» 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1.  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το       
αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν. 
2. Την υπ΄αρίθµ 2048/28-1-2020 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 
Κάνει δεκτή την εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθ. Λιακου και αποφασίζει την 
µη άσκηση έφεσης κατά της υπ’αριθµ 2241/2019 οριστικής απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Θεσσαλονίκης  (Τµήµα ΣΤ Τριµελές), µε την οποία έγινε δεκτή η από 4-4-2018 (αριθµ. κατ. ΑΓ 137/4-4-2018) 
αγωγή της ΑΝΚΟ κατά του ∆ήµου Εορδαίας.  

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 40/2020. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
3.∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4.Κων/νος Μιχος 
5.Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης  
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