
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αριθµ. απόφ. 153/2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  16  ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 05-9-2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε 
µε την αρ. πρωτ. 292015/1-9-2016 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 παράσταση σε δίκη . 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω  µέλη:   
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                Παρασκευή Βρυζίδου 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης                                                     
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης  
4. Γεώργιος Κοκκινίδης   
5. Γεώργιος Χαϊτίδης  
6. Ιωαννης Αριστεριδης  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  
8. Γεώργιος Καραίσκος  

 
Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης κατέθεσε ενώπιον 
των µελών την υπ΄αρίθµ 28910/31-8-2016 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου κ. Ευθυµίου Λιάκου, η οποία 
αναφέρει τα εξής: <<Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, πρέπει να ληφθεί απόφαση από την 
Οικονοµική Επιτροπή για την κάτωθι υπόθεση: 
  Στις 29/9/2016 συζητείται ενώπιον του Β' Ακυρωτικού Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης 
η υπ' αριθµ. καταχώρισης ΑΕΠ 95/2016, Α.Β.Ε.Μ. ΑΚ 493/18-11-2015 και κλήσης 32/2016 αίτηση 
ακύρωσης του Βάµβα Ευάγγελου του Τρύφωνος κατά του Προέδρου του ∆.∆. Κοµάνου του ∆ήµου 
Εορδαίας και κατά της υπ' αριθµ. 5089/17-2-2009 βεβαίωσης µε την οποία ανακαλείται η προγενέστερη και 
µε αριθµ. 6144/2-2-2007 βεβαίωση µονίµου κατοικίας του αιτούντα. Πρέπει να ληφθεί απόφαση από την 
Οικονοµική Επιτροπή η οποία να µε εξουσιοδοτήσει να παραστώ για λογαριασµό του ∆ήµου κατά την 
ανωτέρω δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε µετ' αναβολή δικάσιµο στην εκδίκαση της εν λόγω αίτησης 
ακύρωσης>> . 
Ως εκ τούτου, καλούµαστε να αποφασίσουµε για την εξουσιοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου 
µας κ. Λιάκου Ευθυµίου, ώστε να παραστεί στην συζήτηση της υπόθεσης στις 29/9/2016 ή σε οποιαδήποτε 
µετ' αναβολή δικάσιµο, ενώπιον του Β' Ακυρωτικού Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης της 
υπ' αριθµ. καταχώρισης ΑΕΠ 95/2016, Α.Β.Ε.Μ. ΑΚ 493/18-11-2015 και υπ΄αρίθµ κλήσης 32/2016 περί 
αίτησης ακύρωσης του Βάµβα Ευάγγελου του Τρύφωνος κατά του Προέδρου του ∆.∆. Κοµάνου του ∆ήµου 
Εορδαίας και κατά της υπ' αριθµ. 5089/17-2-2009 βεβαίωσης µε την οποία ανακαλείται η προγενέστερη και 
µε αριθµ. 6144/2-2-2007 βεβαίωση µονίµου κατοικίας του αιτούντα.  

Καλείτε η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Σ. Σιδηρόπουλος: ∆εν ψηφίζω. 
 

 
     Αριθµ. Αποφ.153/2016 

ΑΔΑ: 7ΑΝΥΩΡ6-Α5Ι



  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 
 
 

Εξουσιοδοτεί το Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιο Χρ.Λιακο, ώστε να παραστεί στην 
συζήτηση της υπόθεσης στις 29/9/2016 ή σε οποιαδήποτε µετ' αναβολή δικάσιµο, ενώπιον του Β' 
Ακυρωτικού Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης της υπ' αριθµ. καταχώρισης ΑΕΠ 95/2016, 
Α.Β.Ε.Μ. ΑΚ 493/18-11-2015 και υπ΄αρίθµ κλήσης 32/2016 περί αίτησης ακύρωσης του Βάµβα Ευάγγελου 
του Τρύφωνος κατά του Προέδρου του ∆.∆. Κοµάνου του ∆ήµου Εορδαίας και κατά της υπ' αριθµ. 
5089/17-2-2009 βεβαίωσης µε την οποία ανακαλείται η προγενέστερη και µε αριθµ. 6144/2-2-2007 
βεβαίωση µονίµου κατοικίας του αιτούντα.  
Το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής ψήφισε αρνητικά. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 153/2016. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Σάββας Ζαµανίδης 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Ιωαννης Αριστεριδης 
Γεώργιος Καραίσκος 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 
 
 
                             

                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                                                                        Σάββας Ζαµανίδης 

ΑΔΑ: 7ΑΝΥΩΡ6-Α5Ι
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