
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ 54/2018  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 11-4-2018 ηµέρα Τετάρτη 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. 8019/30-3-2018 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικής µε την άσκηση ή µη εξωδικαστικού συµβιβασµού κατ’ άρθρο 72 παρ 1 περ ιδ ν 
3852/2010 
..………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  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 την 8360/4-4-2018 εισήγησή του ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιος Λιάκος,  
εισηγείται τα κάτωθι: 
«    Στις 12/3/2018 επιδόθηκε στον ∆ήµο η υπ' αριθµ. 13/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Εορδαίας, µε την 
οποία υποχρεώθηκε ο ∆ήµος Εορδαίας να καταβάλλει στον ενάγοντα Άγγελο Ρεµατά του Κωνσταντίνου το 
ποσό των 8.205,39 ευρώ µε το νόµιµο τόκο από την εποµένη της επιδόσεως της αγωγής έως την πλήρη 
εξόφληση. Η ∆νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 7124/20-3-2018 
έγγραφό της προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, το οποίο µου κοινοποιήθηκε στις 3-4-2018, ζητεί να 
της γνωστοποιηθεί η άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά της ανωτέρω απόφασης. Επειδή η άσκηση έφεσης 
συνεπάγεται επιβάρυνση του ∆ήµου µε τόκους υπερηµερίας επί του κεφαλαίου της απόφασης, από το έτος 
2015 µέχρι την τελεσιδικία της υπόθεσης, η οποία θα γίνει σε δυο έτη και πλέον έτη από σήµερα και επειδή η 
έφεση από την πλευρά του ∆ήµου δεν έχει σοβαρές πιθανότητες να ευδοκιµήσει ενώπιον του Μον. 
Πρωτοδικείου Κοζάνης, είναι προς το συµφέρον του ∆ήµου να µην ασκηθεί έφεση κατά της ανωτέρω 
απόφασης, υπό την προϋπόθεση να παραιτηθεί ο ενάγων από την διεκδίκηση τόκων υπερηµερίας από την 
άσκηση της αγωγής µέχρι την εξόφληση του, εγγράφως µε υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ρητά 
την παραίτησή του αυτή. Κατά τον τρόπο αυτό ο ∆ήµος απαλλάσσεται όχι µόνο από την καταβολή τόκων για 
το διάστηµα από τώρα µέχρι την τελεσιδικία της υπόθεσης αλλά και για το διάστηµα από την άσκηση της 
αγωγής (16-12-2015) µέχρι σήµερα.   
Η λήψη για την απόφαση άσκησης ενδίκων µέσων πρέπει να ληφθεί µέχρι τις 11-4-2018». 
Επίσης στις 4-4-2018 ο κ. Ρεµατάς Άγγελος του Κων/νου µε ΑΦΜ 0744468397  µας κατέθεσε Υπεύθυνη 
∆ήλωση µε την οποία δηλώνει υπεύθυνα ότι κατόπιν της υπ΄αρίθµ 13/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Εορδαίας παραιτείται του δικαιώµατος των τόκων και των προσαυξήσεων και αιτείται τον εξωδικαστικό 
συµβιβασµό». 
Η Οικονοµική Υπηρεσία µε την υπ΄αρίθµ 7124/20-3-2018 εισήγησή της αναφέρει τα εξής: «Σύµφωνα µε την 
παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 «Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη µε την οποία γεννάται 
ή βεβαιώνεται υποχρέωση του ∆ηµοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων 
(νοµική δέσµευση). Προκειµένου να αναληφθεί εγκύρως οποιαδήποτε δέσµευση ή να εκτελεσθεί οποιαδήποτε 
δαπάνη, εκδίδεται απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία περιέχει βεβαίωση του αρµόδιου, κατά τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου, οργάνου περί ύπαρξης και δέσµευσης της αναγκαίας πίστωσης 
(δηµοσιονοµική δέσµευση).»  

Στην παρ. 6 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «Για τις δαπάνες για τις οποίες από τη φύση τους δεν 
είναι δυνατή η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας (συναλλαγµατικές διαφορές, εκτέλεση δικαστικών 

ΑΔΑ: ΩΨΔΦΩΡ6-ΨΣ6



αποφάσεων, δαπάνες ∆ΙΑΣ κ.λπ.) αναλαµβάνεται η υποχρέωση και δεσµεύεται η απαραίτητη πίστωση 
αµέσως µετά την παραλαβή του σχετικού λογαριασµού, της γνωστοποίησης της εκτελεστής, κατά τις 
κείµενες διατάξεις, δικαστικής απόφασης ή της σχετικής ειδοποίησης ή µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
γνωστοποίηση του ύψους και του χρόνου εξόφλησής τους.» 

Προκειµένου εποµένως να είµαστε σε ετοιµότητα αναφορικά µε τις απαιτήσεις της υπ’αρ. 13/2018 
Απόφασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας υπέρ της εταιρείας µε την επωνυµία «Ρεµατάς Άγγελος του 
Κων/νου»,  µε ΑΦΜ 074468397, παρακαλούµε για την ψήφιση πίστωσης των κάτωθι ποσών  και να 
µας γνωρίσετε  εάν θα προβείτε ή όχι σε άσκηση ενδίκων µέσων.  

Σας υπενθυµίζουµε ότι  η απόφαση λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία 
της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. (άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. ιβ', ιγ', ιδ' και παρ.2 
Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012) (Υπ. Οικ. 2-38873-0026-
15.10.2013) 
Η δαπάνη αναλύεται ως εξής: 
1. Ποσό 8.205,39 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000, για επιδικασθέν κεφάλαιο απαίτησης 
2. Ποσό 200,00 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000, για δικαστικά έξοδα». 
Για τις απαιτήσεις της υπ΄αρίθµ 13/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας εκδόθηκαν: 

1. για επιδικασθέν κεφάλαιο απαίτησης ποσού 8.205,39 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000, εκδόθηκε  
η ΠΑΥ 533 από τον προϋπολογισµό έτους 2018 &  

2. για δικαστικά έξοδα ποσού 200,00 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000, εκδόθηκε  η ΠΑΥ 534 από 
τον προϋπολογισµό έτους 2018 

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ.54/2018 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2. Την υπ΄αριθµ 8360/4-4-2018  εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας & την από 4-4-2018 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του κ. Άγγελου Ρεµατά 
3. την υπ΄αρίθµ 7124/20-3-2018 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 

 
1. Κάνει δεκτή την υπ’αριθµ 8360/4-4-2018 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας κ. 
Ευθυµιου Λιακου, για την µη άσκηση ένδικου µέσου κατά της υπ΄αρίθµ 13/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Εορδαίας. 
2.  Κάνει δεκτή την Υπεύθυνη ∆ήλωση του κ. Άγγελου Ρεµατά για εξωδικαστικό συµβιβασµό, για την 
εξόφληση του ποσού που τιµολογήθηκε χωρίς τόκους υπερηµερίας.  
3. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση όπως παρακάτω: 

Α) για επιδικασθέν κεφάλαιο απαίτησης ποσό 8.205,39 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000, από τον 

προϋπολογισµό έτους 2018 

& 

Β) για δικαστικά έξοδα ποσό 200,00 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000, από τον προϋπολογισµό έτους 

2018 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 54/2018. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Σάββας Ζαµανίδης 
                      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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