
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ 75/2018  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 30-4-2018 ηµέρα ∆ευτέρα 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. 9325/24-4-2018 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 υπ’αριθµ 11957/2017 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1.Στέφανος Μπίγγας  
 

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

 

7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
8. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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΄αρίθµ 11954/2017 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, το οποίο 
συνεδρίασε στις 13 Μαρτίου του 2017 προκειµένου να αποφασίσει για την ασκηθείσα αγωγή  του ∆ήµου 
Εορδαίας , ως διαχειριστή του Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσίρου κατά του Σεραφείµ Αδαδόγλου του 
Ευστρατίου και της Σωτηρίας, κατοίκου Νεάπολης Θεσσαλονίκης δια του πληρεξούσιου ∆ικηγόρου κ. 
Γεωργιάδη Γεωργίου µε Α.Μ 6283 του ∆.Σ.Θ. 
Η υπ΄αρίθµ 11954/2017 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, απορρίπτει την ασκηθείσα 
αγωγή κατά του Σεραφείµ Αδαδόγλου του Ευστρατίου και της Σωτηρίας, η οποία µεταξύ των άλλων 
αναφέρει ότι: ΄΄…..η υπό κρίση αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως µη νόµιµη, καθόσον, κατά τα ιστορούµενα 
στην αγωγή, µεταξύ των διαδίκων δεν υπάρχει έγγραφη σύµβαση για το µετά την 30-5-2001, εποµένως δεν 
γεννώνται εκατέρωθεν υποχρεώσεις παροχής της χρήσης του µισθίου και καταβολής µισθωµάτων , όπως 
αναφέρθηκε στην ως άνω µείζονα σκέψη της παρούσας, ενώ δεν αναφέρεται στην αγωγή ότι για την 
σύναψη της σύµβασης µίσθωσης τηρήθηκε η διαδικασία της δηµοπρασίας. Εξάλλου εάν η σύµβαση είναι 
άκυρη δεν οφείλεται ούτε αποζηµίωση χρήσης, διότι η τελευταία οφείλεται µόνο επί έγκυρης σύµβασης που 
έληξε και ο µισθωτής παραµένει στο µίσθιο αρνούµενος να το αποδώσει. Κατ΄ακολουθίαν η κρινόµενη αγωγή 
είναι νόµω αβάσιµη και ως εκ τούτου απορριπτέα, αφού ο ενάγων δεν αναφέρει στο δικόγραφο της αγωγής 
του πραγµατικά περιστατικά που να µπορούν να υπαχθούν  στο νοµικό κανόνα της διάταξης του άρθρου 904 
του ΑΚ…..΄΄. 
Με την από 19-10-2017 εισήγησή του, ο πληρεξούσιος ∆ικηγόρος κ. Γεωργιάδης Γεώργιος , αναφέρει µεταξύ 
των άλλων:΄΄… θεωρώ ότι είναι προτιµότερο να προβεί ο ∆ήµος στην άσκηση νέας αγωγής µε την νοµική 
βάση που δέχθηκε η εκδοθείσα απόφαση. Προηγούµενα απαιτείται η επίδοση της απόφασης στον εναγόµενο, 
ώστε να τελεσιδικήσει και να αποκτήσει ισχύ δεδικασµένου, εφόσον δεν ασκηθεί έφεση από µέρους του 
εντός τριάντα ηµερών από την επίδοση….΄΄. 
Ως εκ τούτου απαιτείται να ληφθεί απόφαση για την ανάθεση επίδοσης της υπ΄αριθµό 11954/2017 
απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στον εναγόµενο, από ∆ικαστικό Επιµελητή 
Θεσσαλονίκης προκειµένου να επιδώσει την ανωτέρω απόφαση . 
Προτείνεται η ανάθεση της επίδοσης να γίνει στην κα. Γκουντρουµπή- Γαλάνη Μαργαρίτα µε ΑΦΜ 
041933492 ∆ΟΥ: Θεσσαλονίκης, ∆/νση Β. Ηρακλείου 28, σε ύψος ποσού 45,00 ευρώ µε το ΦΠΑ. 
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Επίσης απαιτείται η έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 45,00 ευρώ µε το ΦΠΑ  από τον Κ.Α 6739.0005 για 
την κάλυψη της εν λόγο δαπάνης από τον προϋπολογισµό του Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσίρου έτους 2018. 
Από την Οικονοµική Υπηρεσία έγινε η δέσµευση του ανωτέρω ποσού (ΣΧΕΤ. ΠΑΥ 12/2018). 
Σιδηροπουλος Σ: ∆εν ψηφίζω. 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 

Αριθµ. Αποφ 75/2018 

 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν3852/2010 & του Ν. 4182/2013 
2. την σχετική έγκριση της συστάσεως του (17104/1952 ∆ηµόσιας ∆ιαθήκης )του 
κληροδοτήµατος  
3. τον προϋπολογισµό του Κληροδοτήµατος ∆ηµ.Γ.Τσιρου για το έτος 2018 όπως εγκρίθηκε 
µε την υπ’αριθµ 58282/20-4-2018 Αποφ. Συντονιστή Αποκ/νης ∆/σης Ηπειρου & ∆υτ.Μακ/νιας 
4. την υπ΄αρίθµ 11954/2017 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
5. την από 19-10-2017 εισήγηση του πληρεξούσιου ∆ικηγόρου κ. Γεωργιάδη την υπ΄αρίθµ 
12/2018 ΠΑΥ 
6. την υπ΄αρίθµ 51528/4-12-2015 σύµβαση µε τον πληρεξούσιο ∆ικηγόρο κ. Γεωργιάδη 
Γεώργιο 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 
 
 

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 45,00 ευρώ µε το ΦΠΑ  από τον Κ.Α 6739.0005 από τον 
προϋπολογισµό του Κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσίρου έτους 2018, για την κάλυψη της δαπάνης επίδοσης της 
υπ΄αριθµό 11954/2017 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στον εναγόµενο Σεραφείµ 
Αδαδόγλου του Ευστρατίου και της Σωτηρίας, κατοίκου Νεάπολης Θεσσαλονίκης. 
Β. Αναθέτει στην κα. Γκουντρουµπή- Γαλάνη Μαργαρίτα µε ΑΦΜ 041933492 ∆ΟΥ: Α΄Θεσσαλονίκης, ∆/νση 
Β. Ηρακλείου 28, την επίδοση της υπ΄αριθµό 11954/2017 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης στον ανωτέρω εναγόµενο. 
 Το µέλος Σιδηροπουλος Σ. ψήφισε αρνητικά. 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  75/2018. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 

Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
                   Γεωργιος Καραϊσκος 
                  

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
                                                                     Σάββας Ζαµανίδης 
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