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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  5 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
            Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 2-5-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε 
µε την αρ. πρωτ. 13105/27-4-2017 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: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ανάκληση εν µέρει της υπ΄αρίθµ 205/16 Α.Ο.Ε, ορισµός νέου ∆ικαστικού Επιµελητή. Έγκριση και ψήφιση 
πίστωσης ύψους 68,00 ευρώ από τον ΚΑ 6739.0005 του προϋπολογισµού οικ έτους 2017 του 
κληροδοτήµατος ∆ηµ Γ.Τσίρου για την κάλυψη των δαπανών της επίδοσης . 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                1. Γεώργιος Κοκκινίδης 
2. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
3. Καιδης Αποστολος 
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
5. Ιορδανιδης Φωτιος 

 

6. Μπίγγας Στεφανος  
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, 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 η 30-3-2017, ενώ 
η εκδίκασή της έλαβε αναβολή κατόπιν αιτήµατος της κας. Παλκοπούλου. 
Η ανωτέρω αγωγή που ασκήθηκε έπρεπε να επιδοθεί στην εναγόµενη και απαιτούνταν 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). 
Η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ΄αρίθµ 205/2016 απόφασή της ενέκρινε την δαπάνη ανάθεσής της και 
µεταξύ των άλλων στο σκέλος 3., ανέθεσε την επίδοση στην Κοζάνη στην Εποπτεύουσα Αρχή ( µια επίδοση 
στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτ. Μακεδονίας- Γραφείο Κοινωφελών Περιουσιών), στην 
∆ικαστική Επιµελήτρια κα. Νικολαίδου Ελένη.  
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Καθώς όµως η εν λόγω ∆ικαστική Επιµελήτρια δεν επέδωσε την ανωτέρω επίδοση έως σήµερα, προτείνεται 
να γίνει ανάκληση εν µέρει της υπ΄αρίθµ 205/2016 Α.Ο.Ε και συγκεκριµένα στο αποφασιστικό σκέλος 3., 
προκειµένου η ανάθεση της επίδοσης να γίνει από άλλο/η δικαστικό/ή Επιµελητή/ τρια. 
Και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Σ.Σιδηρόπουλος: ∆εν ψηφίζω. 
 

Αριθµ. απόφ.  68/2017 

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) την υπ΄αρίθµ 205/2016 Α.Ο.Ε 
5) Το υπ΄αρίθµ 51528/4-12-2015 συµφωνητικό µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας και του ∆ικηγόρου κ. 

Γεωργιάδη Γεωργίου. 
6) 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. Ανακαλεί εν µέρει την υπ΄αρίθµ 205/2016 Α.Ο.Ε και συγκεκριµένα το σκέλος 3, της ανάθεσης 

της επίδοσης  στην Κοζάνη (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτ. Μακεδονίας- Γραφείο 
Κοινωφελών Περιουσιών). 

2. Εγκρίνει την δαπάνη ανάθεσης µίας (1) επίδοσης της  δικαστικής αγωγής σε ∆ικαστικό 
Επιµελητή, συνολικού ποσού 68,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α, από τον Κ.Α 00.6739.0005 του 
προϋπολογισµού του Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου οικ. έτους 2017 και ψηφίζει την 
σχετική πίστωση.  

3. Αναθέτει στον ∆ικαστικό Επιµελητή Παπαδόπουλο Αβραάµ µε Α.Φ.Μ 030397728 ∆.Ο.Υ 
Πτολεµαϊδας, 25ης Μαρτίου 39, την επίδοση µιας (1) επίδοσης στην Κοζάνη στην Εποπτεύουσα 
Αρχή (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  68/2017. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τσοκτουριδης Ιωαννης 
Θεοδοσιαδης Γεωργιος  
Καιδης Αποστολος  
Ιορδανιδης Φωτιος 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 
Μπίγγας Στεφανος 
Καραϊσκος Γεώργιος 
                  

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                                                                      Σάββας Ζαµανίδης 
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