
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αριθµ. απόφ. 122/2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  

Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

  
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 5-7-2016 ηµέρα Τρίτη 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. 21811/28-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
  Ανάθεση επιδόσεων αγωγών του ∆ήµου Εορδαίας σε ∆ικαστικούς Επιµελητές. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος 1.Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
2. Ιωάννης Αριστερίδης 2.Γεώργιος Καραϊσκος 
3. Κων/νο Σερσεµης 3. Παρασκευή Βρυζιδου 
4. Γεώργιος Χαϊτίδης   
5. Γεώργιος Κοκκινίδης   
6. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος   
   
   

Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  εισηγούµενος  το ανωτέρω  θέµα  ηµερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των 

µελών την υπ’αριθµ 20243/16-6-2016 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας στην 

οποία αναφέρονται τα εξής: «Α)Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την πληρωµή τεσσάρων επιδόσεων του υπ' 

αριθµ. 1/2015 πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ' αριθµ. 179/2012 απόφασης του Πολυµελούς 

Πρωτοδικείου Κοζάνης κατά της εταιρείας “ΠΑΝΜΕΤΑΛΛΙΚΗ-ΣΚΡΑΠ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ” και του 

Ιωάννη Παπαβλασσόπουλου του Γεωργίου και της υπ' αριθµ. 106/2014 απόφασης του Εφετείου 

∆υτικής Μακεδονίας κατά των ιδίων αντιδίκων, προς εκτέλεση της υπ' αριθµ. 115/2015 απόφασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας. Οι ανωτέρω τέσσερις επιδόσεις έχουν γίνει από τον 

δικαστικό επιµελητή Αθηνών Παναγιώτη Μακρή, µε αµοιβή 50 ευρώ έκαστη πλέον ΦΠΑ 24% και 

συνολικά 200 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. 

    Β)Παρακαλώ όπως αποφασίσετε για την ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή των κάτωθι επιδόσεων: 

1.Μια επίδοση της αίτησης οριστικής τιµής µονάδος του ∆ήµου Εορδαίας κατά της ∆ΕΗ Α.Ε. όσον 

αφορά την απαλλοτρίωση ΟΝΠ6 (Πτελεώνας, Σπηλιά, Ερµακιά), η οποία πρέπει να γίνει από δικαστικό 

επιµελητή Αθηνών, µε αµοιβή 45 ευρώ. 

2.∆υο επιδόσεις της αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων του ∆ήµου Εορδαίας κατά του Ελληνικού 

∆ηµοσίου όσον αφορά την απαλλοτρίωση του δρόµου ∆υτικής Εορδαίας και της αίτησης διόρθωσης 

του ∆ήµου Εορδαίας κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, όσον αφορά την ίδια απαλλοτρίωση, οι οποίες 

πρέπει να γίνουν από δικαστικό επιµελητή Αθηνών, µε συνολική αµοιβή 90 ευρώ. 

3.∆υο επιδόσεις της αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων του ∆ήµου Εορδαίας κατά του Ελληνικού 

∆ηµοσίου όσον αφορά την απαλλοτρίωση του δρόµου ∆υτικής Εορδαίας προς την Κτηµατική Υπηρεσία 
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Π.Ε. Κοζάνης και την ∆ασική Υπηρεσία Π.Ε. Κοζάνης, οι οποίες πρέπει να γίνουν από δικαστικό 

επιµελητή Κοζάνης, µε συνολική αµοιβή 90 ευρώ. 

4.Μια επίδοση της αίτησης αναίρεσης του ∆ήµου Εορδαίας κατά της ∆ΕΗ Α.Ε. όσον αφορά την 

απαλλοτρίωση του οικισµού Μαυροπηγής, η οποία πρέπει να γίνει από δικαστικό επιµελητή Αθηνών, µε 

συνολική αµοιβή 45 ευρώ. 

5.Μια επίδοση της αγωγής του ∆ήµου Εορδαίας κατά του Ιδρύµατος Κεχαγιά όσον αφορά την 

διεκδίκηση κυριότητας του ∆ήµου επί των ακινήτων του Ιδρύµατος Κεχαγιά, η οποία πρέπει να γίνει 

από δικαστικό επιµελητή Κοζάνης, µε συνολική αµοιβή 45 ευρώ.>>. 

Οι εν λόγω δαπάνες θα καλυφθούν από τον Κ.Α 00.6494.0000 οικ.έτους 2016 και εκδόθηκε η σχετική 

Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (α/α 306/2016 του Μητρώου ∆εσµεύσεων- Έξοδα ∆ικαστικών 

Επιµελητών για επιδόσεις, εκτελέσεις και άλλες πράξεις), όπως η πίστωση των οποίων ψηφίστηκε µε 

την 58/2016 Α.Ο.Ε.     

   Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ.  122/2016 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω εισήγηση και: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2) την υπ’αριθµ 20243/16-6-2016 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας 
3) Την υπ΄αρίθµ 58/2016 Α.Ο.Ε 
 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 
1. Αναθέτει στον ∆ικαστικό Επιµελητή κ. Παναγιώτη Μακρή µε Α.Φ.Μ 030039519 ∆.Ο.Υ 

Α΄Αθηνών, ∆/νση Γαµβέττα 12, την επίδοση τεσσάρων (4) αντιγράφων του υπ' αριθµ. 
1/2015 πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ' αριθµ. 179/2012 απόφασης του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης κατά της εταιρείας “ΠΑΝΜΕΤΑΛΛΙΚΗ-ΣΚΡΑΠ-
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ” και του Ιωάννη Παπαβλασσόπουλου του Γεωργίου και της υπ' 
αριθµ. 106/2014 απόφασης του Εφετείου ∆υτικής Μακεδονίας κατά των ιδίων αντιδίκων, 
προς εκτέλεση της υπ' αριθµ. 115/2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Εορδαίας, έναντι ποσού 62,00 ευρώ έκαστη µε Φ.Π.Α 24%, ήτοι συνολικά 248,00 ευρώ µε 
Φ.Π.Α 24%. 

2. Αναθέτει στον ∆ικαστικό Επιµελητή κ. Παναγιώτη Μακρή µε Α.Φ.Μ 030039519 ∆.Ο.Υ 
Α΄Αθηνών, ∆/νση Γαµβέττα 12, µια (1) επίδοση της αίτησης οριστικής τιµής µονάδος του 
∆ήµου Εορδαίας κατά της ∆ΕΗ Α.Ε. όσον αφορά την απαλλοτρίωση ΟΝΠ6 (Πτελεώνας, 
Σπηλιά, Ερµακιά), έναντι ποσού 45,00 ευρώ µε Φ.Π.Α 24%. 

3. Αναθέτει στον ∆ικαστικό Επιµελητή κ. Παναγιώτη Μακρή µε Α.Φ.Μ 030039519 ∆.Ο.Υ 
Α΄Αθηνών, ∆/νση Γαµβέττα 12, δυο (2) επιδόσεις της αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων 
του ∆ήµου Εορδαίας κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου όσον αφορά την απαλλοτρίωση του 
δρόµου ∆υτικής Εορδαίας και της αίτησης διόρθωσης του ∆ήµου Εορδαίας κατά του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, όσον αφορά την ίδια απαλλοτρίωση, έναντι ποσού 90,00 ευρώ µε 
Φ.Π.Α 24%. 

4. Αναθέτει στον ∆ικαστικό Επιµελητή Παπαδόπουλο Αβραάµ µε Α.Φ.Μ 030397728 ∆.Ο.Υ 
Πτολεµαϊδας, 25ης Μαρτίου 39, δύο (2) επιδόσεις της αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων 
του ∆ήµου Εορδαίας κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου όσον αφορά την απαλλοτρίωση του 
δρόµου ∆υτικής Εορδαίας προς την Κτηµατική Υπηρεσία Π.Ε. Κοζάνης και την ∆ασική 
Υπηρεσία Π.Ε. Κοζάνης, έναντι ποσού 68,00 ευρώ έκαστη µε Φ.Π.Α 24%, ήτοι συνολικά 
136,00 ευρώ µε Φ.Π.Α 24%. 

5. Αναθέτει στην ∆ικαστική Επιµελήτρια κα Μεταξία Αλ. Μάρκου µε Α.Φ.Μ 104817502 ∆.Ο.Υ 
Α΄Αθηνών, Κάνιγγος 27, µια (1) επίδοση της αίτησης αναίρεσης του ∆ήµου Εορδαίας κατά 
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της ∆ΕΗ Α.Ε. όσον αφορά την απαλλοτρίωση του οικισµού Μαυροπηγής, έναντι ποσού 
45,00 ευρώ µε Φ.Π.Α 24%. 

6. Αναθέτει στον ∆ικαστικό Επιµελητή κ. Τσιλφίδη Γεώργιο µε Α.Φ.Μ 059596400 ∆.Ο.Υ 
Πτολεµαϊδας, Μ. Αλεξάνδρου 11, µια (1) επίδοση της αγωγής του ∆ήµου Εορδαίας κατά 
του Ιδρύµατος Κεχαγιά όσον αφορά την διεκδίκηση κυριότητας του ∆ήµου επί των 
ακινήτων του Ιδρύµατος Κεχαγιά, έναντι ποσού 68,00 ευρώ µε Φ.Π.Α 24%. 

Οι εν λόγω δαπάνες θα καλυφθούν από τον Κ.Α 00.6494.0000 οικ.έτους 2016, όπως η πίστωση των 

οποίων ψηφίστηκε µε την 58/2016 Α.Ο.Ε.     

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  122/2016. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

         ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Αριστερίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Κων/νος Σερσεµης 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
 

                             
                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                                                                       Σάββας Ζαµανίδης 
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