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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 13-5-2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε 
την αρ. πρωτ.14198/9-5-2016 πρόσκληση του Προέδρου , η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10  για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. 
Εξουσιοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας,  για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                1. Γεώργιος Καραίσκος 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης  2. Γεώργιος Χαϊτίδης 
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης 3. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
4. Γεώργιος Κοκκινίδης   
5. Ιωαννης Αριστεριδης  
6. Παρασκευή Βρυζίδου  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε 
υπόψη των µελών το θέµα ηµερήσιας διάταξης που αφορά την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Μονοµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης κατά της υπ΄αρίθµ 57842/22-4-2016 απόφασης του Γ.Γ Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτ. Μακεδονίας, η οποία απέρριψε ως αβάσιµη την προσφυγή του ∆ήµου µας κατά της 
υπ΄αρίθµ 14916/390/5-2-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτ. Μακεδονίας µε την οποία αποφασίζει για 
την επιβολή προστίµου ύψους 4.400 ευρώ,ως διοικητική κύρωση κατά του ∆ήµου µας. 
Θέτω υπόψη σας αυτούσιο το υπ΄αρίθµ 14065/9-5-2016 έγγραφο του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου 
Εορδαίας κ. Ευθυµίου Λιάκου που έχει ως εξής: 
<< Στις 22/2/2016 κατατέθηκε ενώπιον του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας 
προσφυγή του ∆ήµου Εορδαίας κατά της 14916/390/5-2-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη ∆υτικής 
Μακεδονίας, µε την οποία αποφασίζει την επιβολή προστίµου ύψους 4.400 ευρώ ως διοικητική κύρωση κατά 
του ∆ήµου, βάσει του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, λόγω του ότι είναι υπαίτιος για παράβαση των διατάξεων 
του άρθρου 14 και 29 παρ. 1 του Ν. 4042/2012 και του άρθρου 4 και 10 παρ. 1 της ΗΠ 50910/2727/2003 
ΚΥΑ µε παράλειψη. Επί της προσφυγής αυτής εκδόθηκε η µε αριθµό πρωτ. 57842/22-4-2016 απόφαση του 
Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας, η οποία απέρριψε ως αβάσιµη την ανωτέρω 
προσφυγή. Η απόφαση αυτή µπορεί να προσβληθεί ενώπιον των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων εντός προθεσµίας 
60 ηµερών από την κοινοποίησή της στον ∆ήµο στις 27-4-2016. Εισηγούµαι την άσκηση προσφυγής στα 
∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, καθώς η ανωτέρω απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής 
Μακεδονίας δεν έκρινε επαρκώς τους λόγους ακύρωσης που ανέπτυξα στην προσφυγή του ∆ήµου. 
   Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή, µε την οποία θα 
αποφασίζεται η άσκηση ή µη προσφυγής του ∆ήµου Εορδαίας κατά της 14916/390/5-2-2016 απόφασης του 
Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας, µε την οποία αποφασίζει την επιβολή προστίµου ύψους 4.400 ευρώ ως 
διοικητική κύρωση, βάσει του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Κοζάνης>>. 
 
 Και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 
 

Αριθµ. απόφ.  103/2016 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε: 

ΑΔΑ: 6ΤΨΜΩΡ6-Κ0Ι



1. τις διατάξεις Ν.3852/2010. 
2. το υπ΄αρίθµ 14065/9-5-2016 έγγραφο του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 

 
    

 Εξουσιοδοτεί τον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιο Λιάκο για την άσκηση προσφυγής 
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, κατά της υπ΄αρίθµ 57842/22-4-2016 απόφασης 
του Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτ. Μακεδονίας, η οποία απέρριψε ως αβάσιµη την προσφυγή 
του ∆ήµου µας κατά της υπ΄αρίθµ 14916/390/5-2-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτ. Μακεδονίας µε την 
οποία αποφασίζει για την επιβολή προστίµου ύψους 4.400 ευρώ, ως διοικητική κύρωση κατά του ∆ήµου µας 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  103/2016. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιωάννης Αριστερίδης 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
Παρασκευή Βρυζίδου 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΤΨΜΩΡ6-Κ0Ι
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