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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: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικά µε την άσκηση ή µη ανακοπής κατά της 15/2017 διαταγή πληρωµής  
,εξουσιοδότηση του Νοµικού Συµβούλου. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  ηµερήσιας διάταξης  θέµα έθεσε υπόψη των 
µελών την υπ’αριθµ 13166/27-4-2017 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Στις 25-4-2017 επιδοθηκε στον ∆ηµο η υπ’αριθµ 15/2017 διαταγή πληρωµής της οµόρρυθµης εταιρίας 
ΠΕΤΡΟΥ Χ & Β ΣΙΑ Ο.Σ. και η από 25/4/2017 επιταγή προς εκτέλεση , βάση της οποίας επιτάσσεται ο ∆ήµος 
όπως καταβάλλει το ποσό των 747,7 ευρώ στην ανωτέρω εταιρία.. Απαιτείται λήψη απόφασης για την 
άσκηση ή µη ανακοπής κατά της συγκεκριµένης διαταγής πληρωµής. Εισηγούµαι την άσκηση ανακοπής 
κατά της συγκεκριµένης διαταγής πληρωµής. Η προθεσµία για την άσκηση ανακοπής είναι 15 εργάσιµες 
ηµέρες από την επίδοσή της.» 
 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 
 
     Αριθµ. Αποφ 71/2017 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν3852/2010 
2. την υπ’αριθµ 13166/27-4-2017 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση . 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 

 
Να ασκηθεί ανακοπή κατά της υπ’αριθµ 15/2017 διαταγής πληρωµής και εξουσιοδοτεί το Νοµικό Σύµβουλο 
του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιο Χρ.Λιακο µε ΑΜ 359 του ∆ικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης για τις 
απαιτούµενες ενέργειες. 

ΑΔΑ: 7ΝΠΖΩΡ6-ΨΝΝ



 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 71/2017. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 

ΑΔΑ: 7ΝΠΖΩΡ6-ΨΝΝ


		2017-05-08T10:09:10+0300
	Athens




