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ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 16-3-2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. 6219/9-3-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που 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 και διάθεση πίστωσης ύψους 542,00 ευρώ  από τον  ΚΑE 00.6494.0000, του προϋπολογισµού οικ 
έτους 2018, για την αντιµετώπιση της δαπάνης επιδόσεων αγωγών του ∆ήµου Εορδαίας από ∆ικαστικούς 
Επιµελητές. 
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Ευσταθιος Κατσιδης 
6. Καιδης Αποστολος 

 

7. Στέφανος Μπίγγας  
8. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
9. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

  
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι µε 
τις υπ’αριθµ 122/2016 & 134/2016 ΑΟΕ αποφασίσθηκε η ανάθεση επιδόσεων αγωγών του ∆ήµου Εορδαίας σε 
∆ικαστικούς Επιµελητές, εγκρίθηκε και ψηφίσθηκε η σχετική πίστωση προς αντιµετώπιση των 
προαναφερόµενων δαπανών. ∆εδοµένου ότι µέχρι και σήµερα δεν τιµολογήθηκαν  οι επιδόσεις αγωγών από 
τους δικαστικούς επιµελητές,  υπάρχει η ανάγκη της ψήφισης πίστωσης ύψους 542,00 ευρώ από τον ΚΑ 
00.6494.0000 του προϋπολογισµού οικ έτους 2018.  
 
Από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου έγινε η δέσµευση της πίστωσης  του πρ/σµού οικ.έτους 2018  και 
συγκεκριµένα εκδόθηκαν οι σχετικές Π.ΑΥ από τον Κ.Α.Ε 00.6494.0000 ( ΠΑΥ 509 & 510). 
 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση και τη διάθεση της πίστωσης. 
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε:  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2. τις υπ’αριθµ 122/2016 & 134/2016 ΑΟΕ  
3. τις σχετικές ΠΑΥ (509 &510) 
4. τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ύψους 542,00 ευρώ από τον  ΚΑE 00.6494.0000, του προϋπολογισµού οικ έτους 
2018, για την αντιµετώπιση της δαπάνης επιδόσεων αγωγών από τους δικαιούχους ∆ικαστικούς Επιµελητές , 
πιο συγκεκριµένα: 

ΑΔΑ: ΩΙΙΘΩΡ6-Ρ30



1.  Στον ∆ικαστικό Επιµελητή κ. Παναγιώτη Μακρή µε Α.Φ.Μ 030039519 ∆.Ο.Υ Α΄Αθηνών, ∆/νση 
Γαµβέττα 12, δυο (2) επιδόσεις της αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων του ∆ήµου Εορδαίας κατά 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου όσον αφορά την απαλλοτρίωση του δρόµου ∆υτικής Εορδαίας και της 
αίτησης διόρθωσης του ∆ήµου Εορδαίας κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, όσον αφορά την ίδια 
απαλλοτρίωση, ήτοι πίστωση ύψους 90,00 ευρώ µε Φ.Π.Α 24%. 

2. Στον ∆ικαστικό Επιµελητή Παπαδόπουλο Αβραάµ µε Α.Φ.Μ 030397728 ∆.Ο.Υ Πτολεµαϊδας, 25ης 
Μαρτίου 39, δύο (2) επιδόσεις της αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων του ∆ήµου Εορδαίας κατά 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου όσον αφορά την απαλλοτρίωση του δρόµου ∆υτικής Εορδαίας προς την 
Κτηµατική Υπηρεσία Π.Ε. Κοζάνης και την ∆ασική Υπηρεσία Π.Ε. Κοζάνης, έναντι ποσού 68,00 
ευρώ έκαστη µε Φ.Π.Α 24%, ήτοι πίστωση ύψους συνολικά 136,00 ευρώ µε Φ.Π.Α 24%. 

3.  Στον ∆ικαστικό Επιµελητή κ. Παναγιώτη Μακρή µε Α.Φ.Μ 030039519 ∆.Ο.Υ Α΄Αθηνών, ∆/νση 
Γαµβέττα 12, δύο (2) επιδόσεων της αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων του ∆ήµου Εορδαίας κατά 
της ∆ΕΗ Α.Ε. όσον αφορά την απαλλοτρίωση ΟΝΠ6 (Πτελεώνας, Σπηλιά, Ερµακιά) και της 
αίτησης διόρθωσης του ∆ήµου Εορδαίας κατά της ∆ΕΗ Α.Ε. όσον αφορά την ίδια απαλλοτρίωση, 
έναντι ποσού 45,00 ευρώ έκαστη µε Φ.Π.Α 24%, ήτοι πίστωση ύψους συνολικά 90,00 ευρώ µε 
Φ.Π.Α 24%. 

4.  Στην ∆ικαστική Επιµελήτρια κα Μουριζάκη Αγνή µε Α.Φ.Μ 077163614 ∆.Ο.Υ Πτολεµαϊδας, ∆/νση 
25ης Μαρτίου 39, δύο (2) επιδόσεις της αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων του ∆ήµου Εορδαίας 
κατά της ∆ΕΗ Α.Ε. όσον αφορά την απαλλοτρίωση ΟΝΠ6 (Πτελεώνας, Σπηλιά, Ερµακιά) προς την 
Κτηµατική Υπηρεσία Π.Ε. Κοζάνης και την ∆ασική Υπηρεσία Π.Ε. Κοζάνης, έναντι ποσού 68,00 
ευρώ µε Φ.Π.Α 24% έκαστη, ήτοι συνολικά 136,00 ευρώ µε Φ.Π.Α 24%. 

5. Στην ∆ικαστική Επιµελήτρια κα Μεταξία Αλ. Μάρκου µε Α.Φ.Μ 104817502 ∆.Ο.Υ Α΄Αθηνών, 
Κάνιγγος 27, δύο (2) επιδόσεις κλήσης προς συζήτηση της από 22-7-2014 αγωγής ή αγωγών του 
∆ήµου Εορδαίας κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της ∆ΕΗ Α.Ε., έναντι ποσού 45,00 ευρώ µε 
Φ.Π.Α 24% έκαστη, ήτοι πίστωση ύψους συνολικά 90,00 ευρώ µε Φ.Π.Α 24%. 

 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 42/2018. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 

Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 
Στέφανος Μπίγγας 

Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
                   Γεωργιος Καραϊσκος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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