
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                 Αριθµ. Α̟όφ : 346/2017 
---------------------------------- 
 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 Α̟ό το ̟ρακτικό της 21ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   27- 11- 2017    ηµέρα  ∆ευτέρα    και  
ώρα  7:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την υ̟’ αριθ. 41636/22-11-2017  ̟ρόσκληση του  
Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον 
καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα   µε   τις διατάξεις  του   άρθρου  67    του        

Ν. 3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα:    
……………………………………………………………………………………….. 
 Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού  µε την εταιρεία «ΤΑΡΤΑΡΑ 
ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ - CATERING» 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
                

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Καίδης Α̟όστολος 2 Πα̟άς Ευθύµιος 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Κύρκα Μαρία 
4 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 4 Σ̟ενδαµίδης Γεώργιος 
5 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 5 Ασ̟ράγκαθος Ιωάννης 
6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 6 Κρυσταλλίδου Θεο̟ίστη 
7 Καραφουλίδης Ανέστης  7 Ανδρεάδης Κων/νος 
8 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης   
9 Βύρλιος Μάρκος   
10 Σιδηρό̟ουλος Κοσµάς   
11 Κάλφας Γεώργιος   
12 Σερσέµης  Κωνσταντίνος    
13 Κοκκινίδης Γεώργιος   
14 Αριστερίδης Ιωάννης    
15 Χαιτίδης Γεώργιος   

    16 Πα̟αοικονόµου Παντελής         
17 Βρυζίδου Παρασκευή 
18 Μ̟ίγγας Στέφανος 
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19 Σιδηρό̟ουλος Σοφοκλής 
20 Τσολακίδης Ισαάκ 
21 Μίχος Κωνσταντίνος         
22 Καραίσκος Γεώργιος 
23 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης      
24 Α̟αζίδου Σοφία 
25 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
26 Χόλµ̟α Αντωνία 

                           
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών     
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………. 
Εδώ α̟οχωρεί  ο  ∆.Σ.   κ.    Κοκκινίδης  Γεώργιος 
……………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρούν οι ∆.Σ. Ζαραφίδης ∆ηµήτρης, Ανδρονικίδου Ιωάννα  
Και Α̟αζίδου Σοφία 
……………………………………………………………………………….. 
Εδώ α̟οχωρεί η  ∆.Σ.  Βρυζίδου Παρασκευή 
……………………………………………………………………………. 
Εδώ α̟οχωρεί η  ∆.Σ.  Κύρκα  Μαρία 
……………………………………………………………………………… 
Εδώ  α̟οχωρεί ο ∆.Σ.  Σιδηρό̟ουλος Σοφοκλής 
………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια το λόγο ̟ήρε ο ∆ήµαρχος Σάββας Ζαµανίδης ο 
ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας διάταξης έθεσε 
υ̟όψη του συµβουλίου την 207/2017 Α̟όφαση της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής µε την ο̟οία διαβιβάζεται η αίτηση της εταιρείας 
«ΤΑΡΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ - CATERING» 
̟ερί εξωδικαστικού Συµβιβασµού  » 
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Για το ιστορικό αναφέρεται :  
«Στις 13/9/2017 ε̟ιδόθηκε στον ∆ήµο η υ̟’ αριθµ. 101/2017 
διαταγή ̟ληρωµής της Ο.Ε. µε την ε̟ωνυµία «ΤΑΡΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 

& ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ - CATERING» και η α̟ό 12/9/2017 
ε̟ιταγή ̟ρος εκτέλεση, βάσει της ο̟οίας ε̟ιτάσσεται ο ∆ήµος 
ό̟ως καταβάλλει το ̟οσό των 53.440,95 ευρώ στην ανωτέρω. Με 
την υ̟’ αριθµ. 179/2017 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
α̟οφασίστηκε η άσκηση ανακο̟ής κατά της συγκεκριµένης 
διαταγής ̟ληρωµής. Εν συνεχεία η ανωτέρω εταιρεία κατέθεσε 
̟ρος τον ∆ήµο Εορδαίας αίτηση εξωδικαστικού συµβιβασµού µε 
την ο̟οία αιτείται την εξόφληση του ̟οσού ̟ου τιµολογήθηκε 

χωρίς τόκους υ̟ερηµερίας. Η εκδίκαση της ανακο̟ής του ∆ήµου 
̟ροσδιορίστηκε για τη δικάσιµο της 27-9-2018. Η αντίδικος 
εταιρεία βάσει του αιτήµατος της ̟αραιτείται α̟ό το δικαίωµα να 
διεκδικήσει τόκους υ̟ερηµερίας ̟ου ̟εριέχονται στην α̟ό 
12/9/2017 ε̟ιταγή της ̟ρος εκτέλεση ύψους 2.184,10 ευρώ. 
Ε̟ι̟λέον δε σε ̟ερί̟τωση εξωδικαστικού συµβιβασµού ο ∆ήµος 
θα α̟αλλαγή α̟ό καταβολή τόκων ύψους 4.000,00 ευρώ και 
̟λέον, εάν η εκδίκαση δεν καθυστερήσει λόγω αναβολών ή άλλων 
α̟ρόβλε̟των γεγονότων και µεγαλύτερου ̟οσού εάν 
̟αρατηρηθούν και άλλες καθυστερήσεις. Ε̟οµένως σε ̟ερί̟τωση 
εξωδικαστικού συµβιβασµού το όφελος του ∆ήµου λόγω 
̟αραίτησης α̟ό την διεκδίκηση των τόκων της αντιδίκου θα είναι 
̟άνω α̟ό 6.000,00 ευρώ. Περαιτέρω ε̟ειδή το έργο της σίτισης των 
µαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεµαΐδας σχολικού έτους 
2016-2017 έχει ̟αρασχεθεί α̟ό την αντίδικο, η ανακο̟ή του 
∆ήµου έχει ̟ολύ λίγες ̟ιθανότητες ευδοκίµησης. Κατό̟ιν των 
δεδοµένων αυτών καθίσταται ε̟’ ωφελεία του ∆ήµου και είναι 
ε̟ιτρε̟τή τυχόν α̟όφαση ̟ερί εξωδικαστικού συµβιβασµού µε 
την αντίδικο εταιρεία, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ̟αραίτησης της α̟ό 
το σύνολο των τόκων υ̟ερηµερίας ̟ου έχουν γεννηθεί µέχρι 
σήµερα και θα γεννηθούν µέχρι την ολοσχερή εξόφληση του 
κεφαλαίου της ανωτέρω διαταγής ̟ληρωµής.» 
Ε̟ίσης θέτω υ̟όψη σας την υ̟’αριθµ 37834/24-10-2017 αίτηση της 
οµόρρυθµης εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ΤΑΡΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ & 

ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ - CATERING» στην ο̟οία µεταξύ 
άλλων αναφέρονται τα εξής: 
 
«…….Η ε̟ιχείρησή µας, µε δεδοµένη τη µέχρι σήµερα άριστη 
συνεργασία µαζί σας ̟αρείχε υ̟ηρεσίες σίτισης των µαθητών του 
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Μουσικού σχολείο Πτολεµαΐδας για το σχολ. έτος 2016-2017, 
συνολικής Αξίας 48.756,25 €…..  Ό̟ως γνωρίζετε έχω εκδώσει 
εναντίον του ∆ήµου Εορδαίας την υ̟’αριθµ 101/2017 ∆ιαταγή 
Πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης. …..Κατά της 
άνω α̟όφασης ο ∆ήµος άσκησε την µε αριθµό ̟ράξης κατάθεσης 
249/2017 ανακο̟ή  η ο̟οία ̟ρόκειται να εκδικαστεί ενώ̟ιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης  κατά τη δικάσιµο της 
27/9/2018, γεγονός το ο̟οίο α̟οτελεί ανασταλτικό ̟αράγοντα 
ανά̟τυξης και λειτουργίας της ε̟ιχείρησης, καθώς για τις εν λόγω 
δα̟άνες έχουν καταβληθεί οι υ̟οχρεώσεις ̟ρος τρίτους, 
̟αρακαλούµε να κάνετε δεκτό το αίτηµα για ε̟ίλυση της 
διαφοράς µας µε εξωδικαστικό συµβιβασµό, σύµφωνα µε τα 
διαλαµβανόµενα στις ανωτέρω αναφερόµενες διατάξεις 
εξοικονοµώντας χρόνο και χρήµατα αµφότεροι. Ε̟ειδή 
συντρέχουν οι αντικειµενικές ̟ροϋ̟οθέσεις του εξωδικαστικού 
συµβιβασµού αιτούµαστε την εξόφληση του ̟οσού του 
τιµολογήθηκε χωρίς τόκους υ̟ερηµερίας.» 
Ενόψει όλων των ̟αρα̟άνω  ̟ροτείνω στο σώµα να α̟οδεχθεί 
τον εξώδικο συµβιβασµό της υ̟όθεσης και  την καταβολή µόνο 
του Κεφαλαίου  ̟ου ανέρχεται στο ̟οσό των 48.756,25 €, ε̟ειδή ο 
συµβιβασµός αυτός είναι ε̟ωφελής και ̟ρος το συµφέρον του 
∆ήµου  αφού θα α̟οφύγει την ̟ληρωµή τόκων και δικαστικών 
δα̟ανών. 
Στη συνέχεια ο ̟ρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
 
                                         Αριθµ. α̟όφ. 346/2017 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του την εισήγηση του ∆ηµάρχου, την 
207/2017 Α.Ο.Ε, τις διατάξεις του άρθρου 72 ̟αρ.1 του Ν. 3852  
ό̟ως αντικαταστάθηκε  µε την ̟αρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 
4071/2012. 
 

Α ̟ ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

1. Α̟οδέχεται το αίτηµα της Εταιρείας «ΤΑΡΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ & 

ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ - CATERING» για τον 
εξωδικαστικό συµβιβασµό της υ̟όθεσης και την καταβολή 
µόνο του κεφαλαίου ̟οσού 48.756,25 € συµ̟εριλαµβανοµένου 
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του ΦΠΑ χωρίς τόκους και  έξοδα  και είναι ̟ρος όφελος του 
∆ήµου. 

2. Τρο̟ο̟οιεί τον ̟ροϋ̟ολογισµό έτους 2017 µεταφέροντας το 
̟οσό των 48.756,25 α̟ό τον Κ.Α. 00.8117.0000 (υ̟όλοι̟α 
χρηµατοδότησης ΥΠ.ΕΣ για σίτιση) στον Κ.Α. 00.6492.0000 
«∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
α̟οφάσεων ή συµβιβαστικών ̟ράξεων» 

 
Ο ̟ροϋ̟ολογισµός θα διαµορφωθεί ως εξής: 

 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα       
27-11-2017 Έκθ/Θέντα 

Πρόταση 
για 

τρο̟/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τρο̟/ση 

00.6492.0000 

∆ικαστικά έξοδα και 
έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών α̟οφάσεων 
ή συµβιβαστικών 
̟ράξεων (Υ̟.Ες. 
48.756,25 €)  60.000,00 53.320,60 48.756,25 108.756,25 

00.8117.0000 
Λοι̟ά έξοδα.  Γενικές 
Υ̟ηρεσίες 1.000.000,00 705.636,13 -48.756,25 951.243,75 

 
 

3. Ψηφίζει ̟ίστωση 48.756,25 € α̟ό τον ΚΑ 00.6492.0000 
«∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
α̟οφάσεων ή συµβιβαστικών ̟ράξεων» α̟ό υ̟όλοι̟α 
χρηµατοδότησης ΥΠ.ΕΣ για σίτιση για την αντιµετώ̟ιση της 
εν λόγω δα̟άνης  
Α̟ό την οικονοµική υ̟ηρεσία έγινε η ̟ρόταση ανάληψης 
δα̟άνης µε α/α    762/2017. 

 
             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.  346 /2017 

…………………………………………………………………………… 
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 

                         Ο ∆ήµαρχος                                     Τα Μέλη 
                  Ζαµανίδης Σάββας 
          

 1. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2. Καίδης Απόστολος 

 3. Κατσίδης Ευστάθιος 

 4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
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 5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 7. Καραφουλίδης Ανέστης 

 8. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 9. Βύρλιος Μάρκος 

 10. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 11. Κάλφας Γεώργιος 

 12. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 13. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 14. Χαιτίδης Γεώργιος 

                                        15. Αριστερίδης Ιωάννης 

 16.  Παπαοικονόµου Παντελής 

 17. Βρυζίδου Παρασκευή 

 18. Μπίγγας Στέφανος   

 19.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 20.  Τσολακίδης Ισαάκ 

              Πτολεµαΐδα 21. Μίχος Κωνσταντίνος         

           Ο Πρόεδρος ∆Σ               22.   Καραϊσκος Γεώργιος 

 23. Ζαραφίδης ∆ηµήτρης      

           24.  Απαζίδου Σοφία 

 25. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

   Πα̟αοικονόµου Παντελής 26. Χόλµπα Αντωνία 
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