
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αριθµ. απόφ. 134/2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  

Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

  
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 18-7-2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα 
από τη µε αρ. πρωτ. 23547/11-7-2016 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
 Έγκριση και ψήφιση πίστωσης από τον Κ.Α 00.6494.0000 συνολικού ποσού 3.465,00 ευρώ και 
ανάθεση επιδόσεων αγωγών του ∆ήµου Εορδαίας σε ∆ικαστικούς Επιµελητές. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                1.Ιωαννης Αριστεριδης 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης                                                    2.Γεώργιος Κοκκινίδης 
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης  
4. Γεώργιος Χαϊτίδης  
5. Παρασκευή Βρυζίδου   
6.Γεώργιος Καραίσκος  
7. Σοφοκλης Σιδηροπουλος  
  
  

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 23700/12-7-2016 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας στην 

οποία αναφέρονται τα εξής: «1.∆υο επιδόσεις της αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων του ∆ήµου 

Εορδαίας κατά της ∆ΕΗ Α.Ε. όσον αφορά την απαλλοτρίωση ΟΝΠ6 (Πτελεώνας, Σπηλιά, Ερµακιά) και 

της αίτησης διόρθωσης του ∆ήµου Εορδαίας κατά της ∆ΕΗ Α.Ε. όσον αφορά την ίδια απαλλοτρίωση, οι 

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

2.∆υο επιδόσεις της αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων του ∆ήµου Εορδαίας κατά της ∆ΕΗ Α.Ε. όσον 

αφορά την απαλλοτρίωση ΟΝΠ6 (Πτελεώνας, Σπηλιά, Ερµακιά) προς την Κτηµατική Υπηρεσία Π.Ε. 

Κοζάνης και την ∆ασική Υπηρεσία Π.Ε. Κοζάνης, οι οποίες πρέπει να γίνουν από δικαστικό επιµελητή 

Κοζάνης, µε συνολική αµοιβή 90 ευρώ. 

3.Μια επίδοση της αίτησης θεραπείας του ∆ήµου Εορδαίας κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου όσον αφορά 

την αναγνώριση κυριότητας του ∆ήµου επί τριών ακινήτων στην Μαυροπηγή (δάσος Μαυροπηγής), η 

οποία πρέπει να γίνει από δικαστικό επιµελητή Αθηνών, µε συνολική αµοιβή 45 ευρώ. 

4.∆υο επιδόσεις κλήσης προς συζήτηση της από 22-7-2014 αγωγής του ∆ήµου Εορδαίας κατά του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου και της ∆ΕΗ Α.Ε., η οποία µαταιώθηκε κατά τη δικάσιµο της 1-10-2015, όσον 

αφορά την αναγνώριση κυριότητας του ∆ήµου επί τριών ακινήτων στην Μαυροπηγή (δάσος 

Μαυροπηγής), οι οποίες πρέπει να γίνουν από δικαστικό επιµελητή Αθηνών, µε συνολική αµοιβή 90 

ευρώ. 
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5.Τέσσερις επιδόσεις της αίτησης καθορισµού προσωρινής τιµής µονάδος του ∆ήµου Εορδαίας κατά 

τριών ιδιωτών και του Ελληνικού ∆ηµοσίου, όσον αφορά την αναγκαστική σύσταση δουλείας αγωγού 

για την κατασκευή του φράγµατος Μηλοχωρίου. Οι δυο από αυτές τις επιδόσεις (προς δυο ιδιώτες 

αγνώστου διαµονής) πρέπει να γίνουν από δικαστικό επιµελητή Πτολεµαιδας, µε συνολική αµοιβή 280 

ευρώ η επίδοση (λόγω τεσσάρων δηµοσιεύσεων σε εφηµερίδα, επειδή οι καθ' ων είναι αγνώστου 

διαµονής), η τρίτη επίδοση προς ιδιώτη γνωστής διαµονής να γίνει από δικαστικό επιµελητή 

Πτολεµαιδας µε αµοιβή 45 ευρώ και η µια (προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο) πρέπει να γίνει από δικαστικό 

επιµελητή Αθηνών, µε συνολική αµοιβή 45 ευρώ. 

6. Έγκριση επιδόσεων δικογράφων του ∆ήµου έως 31/12/2016 καθώς και σε οφειλέτες του ∆ήµου για 

την διακοπή της παραγραφής των αξιώσεων του ∆ήµου στο τέλος του έτους 2016, ποσού περίπου 

2.500 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 786 του Μητρώου ∆εσµεύσεων- Ανάθεση επιδόσεων 

δικογράφων- εξώδικων- βεβαιωτικών καταλόγων κ.λ.π του ∆ήµου Εορδαίας σε δικαστικούς 

επιµελητές). 

   Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ.  134/2016 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2) την υπ’αριθµ 23700/12-7-2016 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας 
 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 
      1.   Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 3.465,00 ευρώ από τον Κ.Α 00.6494.000         

του προϋπολογισµού του ∆ήµου Εορδαίας οικονοµικού έτους 2016 για την ανάθεση 
επιδόσεων δικογράφων- εξώδικων- βεβαιωτικών καταλόγων κ.λ.π του ∆ήµου Εορδαίας σε 
δικαστικούς επιµελητές. 

2. Αναθέτει στον ∆ικαστικό Επιµελητή κ. Παναγιώτη Μακρή µε Α.Φ.Μ 030039519 ∆.Ο.Υ 
Α΄Αθηνών, ∆/νση Γαµβέττα 12, δύο (2) επιδόσεων της αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων 
του ∆ήµου Εορδαίας κατά της ∆ΕΗ Α.Ε. όσον αφορά την απαλλοτρίωση ΟΝΠ6 
(Πτελεώνας, Σπηλιά, Ερµακιά) και της αίτησης διόρθωσης του ∆ήµου Εορδαίας κατά της 
∆ΕΗ Α.Ε. όσον αφορά την ίδια απαλλοτρίωση, έναντι ποσού 45,00 ευρώ έκαστη µε Φ.Π.Α 
24%, ήτοι συνολικά 90,00 ευρώ µε Φ.Π.Α 24%. 

3. Αναθέτει στην ∆ικαστική Επιµελήτρια κα Μουριζάκη Αγνή µε Α.Φ.Μ 077163614 ∆.Ο.Υ 
Πτολεµαϊδας, ∆/νση 25ης Μαρτίου 39, δύο (2) επιδόσεις της αίτησης αναγνώρισης 
δικαιούχων του ∆ήµου Εορδαίας κατά της ∆ΕΗ Α.Ε. όσον αφορά την απαλλοτρίωση ΟΝΠ6 
(Πτελεώνας, Σπηλιά, Ερµακιά) προς την Κτηµατική Υπηρεσία Π.Ε. Κοζάνης και την ∆ασική 
Υπηρεσία Π.Ε. Κοζάνης, έναντι ποσού 68,00 ευρώ µε Φ.Π.Α 24% έκαστη, ήτοι συνολικά 
136,00 ευρώ µε Φ.Π.Α 24%. 

4. Αναθέτει στην ∆ικαστική Επιµελήτρια κα Μεταξία Αλ. Μάρκου µε Α.Φ.Μ 104817502 ∆.Ο.Υ 
Α΄Αθηνών, Κάνιγγος 27, µια (1) επίδοση της αίτησης θεραπείας του ∆ήµου Εορδαίας κατά 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου όσον αφορά την αναγνώριση κυριότητας του ∆ήµου επί τριών 
ακινήτων στην Μαυροπηγή (δάσος Μαυροπηγής), έναντι ποσού 45,00 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, δύο (2) επιδόσεις κλήσης προς συζήτηση της από 22-7-2014 
αγωγής ή αγωγών του ∆ήµου Εορδαίας κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της ∆ΕΗ Α.Ε., 
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έναντι ποσού 45,00 ευρώ µε Φ.Π.Α 24% έκαστη, ήτοι συνολικά 90,00 ευρώ µε Φ.Π.Α 
24%. 

6. Αναθέτει στην ∆ικαστική Επιµελήτρια κα Γουστέρη Ελένη µε Α.Φ.Μ 040830026 ∆.Ο.Υ 
Πτολεµαϊδας, ∆/νση Π. Τσαλδάρη 5, µια (1) επίδοση της αίτησης καθορισµού προσωρινής 
τιµής µονάδος του ∆ήµου Εορδαίας κατά ιδιώτη αγνώστου διαµονής, όσον αφορά την 
αναγκαστική σύσταση δουλείας αγωγού για την κατασκευή του φράγµατος Μηλοχωρίου, 
έναντι ποσού 280,00 ευρώ µε Φ.Π.Α 24%. 

7. Αναθέτει στην ∆ικαστική Επιµελήτρια κα Νικολαϊδου Ελένη µε Α.Φ.Μ 044110180 ∆.Ο.Υ 
Πτολεµαϊδας, ∆/νση Μ. Αλεξάνδρου 10, µια (1) επίδοση της αίτησης καθορισµού 
προσωρινής τιµής µονάδος του ∆ήµου Εορδαίας κατά ιδιώτη αγνώστου διαµονής, όσον 
αφορά την αναγκαστική σύσταση δουλείας αγωγού για την κατασκευή του φράγµατος 
Μηλοχωρίου, έναντι ποσού 280,00 ευρώ µε Φ.Π.Α 24%. 

8. Αναθέτει στον ∆ικαστικό Επιµελητή κ. Τσιλφίδη Γεώργιο µε Α.Φ.Μ 059596400 ∆.Ο.Υ 
Πτολεµαϊδας, ∆/νση Μ. Αλεξάνδρου 11-13, µια (1) επίδοση της αίτησης καθορισµού 
προσωρινής τιµής µονάδος του ∆ήµου Εορδαίας κατά ιδιώτη γνωστής διαµονής, όσον 
αφορά την αναγκαστική σύσταση δουλείας αγωγού για την κατασκευή του φράγµατος 
Μηλοχωρίου, έναντι ποσού 45,00 ευρώ µε Φ.Π.Α 24%. 

9. Αναθέτει στην ∆ικαστική Επιµελήτρια κα Μεταξία Αλ. Μάρκου µε Α.Φ.Μ 104817502 ∆.Ο.Υ 
Α΄Αθηνών, Κάνιγγος 27, µια (1) επίδοση προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο της αίτησης 
καθορισµού προσωρινής τιµής µονάδος του ∆ήµου Εορδαίας, όσον αφορά την 
αναγκαστική σύσταση δουλείας αγωγού για την κατασκευή του φράγµατος Μηλοχωρίου, 
έναντι ποσού 45,00 ευρώ µε Φ.Π.Α 24% 

Οι εν λόγω δαπάνες θα καλυφθούν από τον Κ.Α 00.6494.0000 του προϋπολογισµού οικ.έτους 2016.     

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  134/2016. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Γεώργιος Καραϊσκος 
Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
Παρασκευή Βρυζίδου  
 

                             
                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                                                                   Σάββας Ζαµανίδης 
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