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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  22  ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 30-12-2016 ηµέρα Παρασκευή 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. 46445/22-12-2016 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
Έγκριση της δαπάνης ανάθεσης επιδόσεων δικαστικών αγωγών σε ∆ικαστικούς Επιµελητές, ποσού 
111,40 ευρώ µε το Φ.Π.Α, από τον Κ.Α 00.6739.0005 του προϋπολογισµού του Κληροδοτήµατος 
∆ηµητρίου Γ. Τσίρου οικ. έτους 2016,ορισµός αναδόχων και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης                                                     
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης  
4. Ιωαννης Αριστεριδης  
5. Γεώργιος Χαϊτίδης  
6. Γεώργιος Κοκκινίδης  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  
8. Παρασκευή Βρυζίδου  
9. Γεώργιος Καραίσκος  

Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης  θέµα και 
αφού όλα τα παρόντα µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί, ανέφερε τα εξής: 
<<Με το υπ΄αρίθµ 51528/4-12-2015 συµφωνητικό µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας και του ∆ικηγόρου 
κου. Γεωργιάδη Γεωργίου, ο ∆ήµος Εορδαίας ως καθολικός διάδοχος της πρώην κοινότητας Βλάστης 
και διαχειριστής του Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου, ανέθεσε µεταξύ των άλλων και την 
κατάθεση  αγωγής σε βάρος της πρώην µισθώτριας Βασιλικής Παλκοπούλου. 
Ο δικηγόρος κ. Γεωργιάδης Γεώργιος σε εκτέλεση της 171/2015 Α.Ο.Ε περί ανάθεσης νοµικών 
ενεργειών σε δικηγόρο για τακτοποίηση θεµάτων που αφορούν το Κληροδότηµα ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου 
και του υπ΄αρίθµ 51528/4-12-2015 συµφωνητικού µε τον ∆ήµο Εορδαίας, κατέθεσε την ακόλουθη 
αγωγή: 
1 . σε βάρος της  κας Βασιλικής Παλκοπούλου , την µε αυξ. αριθ. 16846/29-12-2016 αγωγή ενώπιον 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, δικάσιµος προς εκδίκαση της οποίας ορίστηκε 30-3-
2017. 
Η ανωτέρω αγωγή πρέπει να επιδοθεί στην εναγόµενη και απαιτείται µια (1) επίδοση στη 
Θεσσαλονίκη, καθώς και µια επίδοση (1) που  πρέπει να επιδοθεί στην Εποπτεύουσα Αρχή 
(Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτ. Μακεδονίας- Γραφείο Κοινωφελών Περιουσιών ) προς γνώση 
της  (αρ. 69 παρ.2 Ν.4182/2013). 
Οι εν λόγω δαπάνες θα καλυφθούν από τον Κ.Α 00.6739.0005 του προϋπολογισµού Κληροδοτήµατος 
∆ηµητρίου Γ. Τσίρου οικ.έτους 2016 και εκδόθηκε η σχετική Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (α/α 
1103/2016 του Μητρώου ∆εσµεύσεων- ∆απάνη Ανάθεσης επιδόσεων δικαστικής αγωγής σε 
∆ικαστικούς Επιµελητές Κληροδότηµατος ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου).     
Και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Σ.Σ ιδηρόπουλος: ∆εν ψηφίζω. 
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Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω εισήγηση και: 
1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & Ν.4412/16. 
2) Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013. 
3) Την υπ΄αρίθµ 171/2015 Α.Ο.Ε. 
4) Το υπ΄αρίθµ 51528/4-12-2015 συµφωνητικό µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας και του ∆ικηγόρου κ. 

Γεωργιάδη Γεωργίου. 
5) Την υπ΄αρίθµ 16846/29-12-2016  αγωγή ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 

 
1. Εγκρίνει την δαπάνη ανάθεσης επιδόσεων δικαστικών αγωγών σε ∆ικαστικούς Επιµελητές, 

συνολικού ποσού 111,40 ευρώ µε το Φ.Π.Α, από τον Κ.Α 00.6739.0005 του 
προϋπολογισµού του Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου οικ. έτους 2016 (σχετ. η 
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 1103/2016 του Μητρώου ∆εσµεύσεων) και ψηφίζει την 
σχετική πίστωση.  

2. Αναθέτει στον ∆ικαστικό Επιµελητή κ. Φώτιο Ν. Ευθυµίου µε Α.Φ.Μ 061624625 ∆.Ο.Υ 
Α΄Θεσσαλονίκης, ∆/νση Ερµού 10, την επίδοση µιας (1) επίδοσης στην εναγόµενη κα 
Βασιλική Παλκοπούλου στην Θεσσαλονίκη, έναντι ποσού 43,40 ευρώ µε Φ.Π.Α 24%. 

3. Αναθέτει στην ∆ικαστική Επιµελήτρια κα Νικολαϊδου Ελένη µε Α.Φ.Μ 044110180 ∆.Ο.Υ 
Πτολεµαϊδας, ∆/νση Μ. Αλεξάνδρου 10, την επίδοση µιας (1) επίδοσης στην Κοζάνη 
(Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτ. Μακεδονίας- Γραφείο Κοινωφελών Περιουσιών), 
έναντι ποσού 68,00 ευρώ µε Φ.Π.Α 24%. 

      Το µέλος Σ.Σιδηρόπουλος ψήφισε αρνητικά. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  205/2016. 

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

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Σάββας Ζαµανίδης 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Ιωαννης Αριστεριδης 
Γεωργιος Κοκκινιδης 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 
Παρασκευή Βρυζίδου 
Γεώργιος Καραϊσκος 
 
                             

                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                                                                       Σάββας Ζαµανίδης 
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