
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αριθµ. απόφ 88/2018 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 15-6-2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την µε 
αρ. πρωτ. 12570/6-6-2018 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 ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισµού οικ έτους  2018 για την αντιµετώπιση δαπανών 
σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 39/2018 Απόφασης  του Ειρηνοδικείου Εορδαίας. 
.………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

 

3. Ιωάννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Ευστάθιος Κατσίδης 
6. Καϊδης Απόστολος 

 

7. Κωνσταντίνος Μίχος 
8. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
9. Γεώργιος Καραϊσκος 

 

  
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 
 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος από την µειοψηφία κ. Μίχος Κωνσταντίνος κατόπιν 
δήλωσης αδυναµίας του τακτικού µέλους κ. Μπίγγα Στέφανου. 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των ότι στις 19-9-
2016 µας επιδόθηκε η υπ’αριθµ  10/2016 διαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου Εορδαίας, η οποία διατάζει τον 
∆ήµο να καταβάλλει στην δικαστική επιµελήτρια Αγνή Μουριζακη το ποσό των 1.861,14 ευρώ για επιδόσεις 
που διενήργησε για λογαριασµό του ∆ήµου τα έτη 2014,2015, τόκων(28,79 ευρω) , δικαστικών εξόδων , 
εξόδων σύνταξης διαταγής ( 320 ευρώ) και λοιπών εξόδων , επιδόσεων της διαταγής κλπ. Ο ∆ήµος Εορδαίας 
κατόπιν της υπ΄αρίθµ 158/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του άσκησε ανακοπή κατά της  
υπ’αριθµ  10/2016 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Εορδαίας, εξουσιοδοτώντας τον Νοµικό Σύµβουλο 
του ∆ήµου κ. Ευθύµιο Λιάκο για την άσκηση αυτής. Το Ειρηνοδικείο Εορδαίας µε την υπ΄αρίθµ 39/2018 
απόφασή του απέρριψε την υπό κρίση ανακοπή , επικυρώνοντας την υπ΄αρίθµ 10/2016 διαταγή πληρωµής. 
Η υπ΄αρίθµ  39/2018 απόφασή του Ειρηνοδικείου Εορδαίας, κοινοποιήθηκε µαζί µε την επιταγή προς εκτέλεση 
στις 24-5-2018, καθιστώντας την τελεσίδικη. 
Επίσης σας παραθέτω την υπ'αριθµ. 12514/5-6-2018 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 

" Προκειµένου να προβούµε στην πληρωµή της υπ’ αρ. 39/2018 Απόφασης  του Ειρηνοδικείου Εορδαίας 
υπέρ της Μουριζάκης Αγνής, παρακαλούµε όπως προχωρήσετε σε ψήφιση των κάτωθι αναγραφεισών 
πιστώσεων από τους αντίστοιχους Κωδικούς Προϋπολογισµού Οικ. Έτους 2018: 

1. Ποσό 1.345,87 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000, το οποίο αφορά σε επιδικασθέν κεφάλαιο 
απαίτησης,  

2. Ποσό  192,86  Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6823.0000 για νόµιµους τόκους,  
3. Ποσό 240,00 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000, για δικαστική δαπάνη (3ο κονδύλιο), 
4. α) Ποσό 43,40 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000 για επίδοση της υπ’ αρ.  10/2016    ∆ιαταγή 

πληρωµής του Ειρηνοδικείου Εορδαίας 
5. β) Ποσό 43,40 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000 για κατάθεση της υπ’ αρ.  10/2016 ∆ιαταγή 

πληρωµής του Ειρηνοδικείου Εορδαίας 
6. γ) Ποσό 43,40 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000 για επίδοση της 18/20-2-2017 Απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Εορδαίας  
7. δ) Ποσό 43,40 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000 για επίδοση της 26-05-2017 αίτησης – κλήσης  

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Εορδαίας 
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8. ε) Ποσό 43,40 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000 για επίδοση της υπ’ αρ.  39/29-3- 2018 Απόφασης 
του Ειρηνοδικείου Εορδαίας (∆ιαδικασία περιουσιακών διαφορών) 

9. στ) Ποσό 32,54 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000 για έξοδα έκδοσης απογράφου 
10. ζ) Ποσό 2,00 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000 για έξοδα αντιγράφου 
11. η) Ποσό 2,00 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000 για αντιγραφικά δικαιώµατα 
12. θ) Ποσό 480,00 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000 για νοµική συµβουλή και σύνταξη  της από 16-9-

2016 και της παρούσης επιταγής προς εκτέλεση 
13. ι) Ποσό 43,40 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000 για επίδοση της από 23-5-2018 επιταγής προς 

εκτέλεση 
14. Ποσό 50,00 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000 για σύνταξη εντολής αναγκαστικής εκτέλεσης 

Συνολικά το ποσό των 2.555,67 € + 50,00 € = 2.605,67 €" 
 

 Από την Οικονοµική Υπηρεσία έγινε η δέσµευση των πιστώσεων από τους  ΚΑ 00.6492.0000 & ΚΑ 
00.6823.0000  του προϋπολογισµού οικ έτους 2018 και εκδόθηκαν οι ΠΑΥ 615 &616 αντίστοιχα.  
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση και ψήφιση των προαναφερόµενων πιστώσεων 
από τους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018 . 
 

 Αριθµ. απόφ 88/2018 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. Τις διατάξεις του Π.∆..80/2016 
3.Τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε µε την υπ΄αριθµ. 351/17 
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και νοµιµοποιήθηκε µε την  αρ. πρωτ. 8571/18-01-2018 Απόφαση του  
συντονιστή Αποκεντρωµένης  
4.την υπ’ αρ. 39/2018 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Εορδαίας 
6. την υπ'αριθµ 12514/5-6-2018 εισηγήση της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

 
 Εγκρίνει και ψηφίζει  πίστωση ύψους 2412,81 ευρώ από τον ΚΑ00.6492.0000 & 192,86 ευρώ από τον ΚΑ  
00.6823.0000  του προϋπολογισµού οικ ετους 2018, για την αντιµετώπιση των δαπανών σε εκτέλεση της υπ’ 
αρ. 39/2018 Απόφασης  του Ειρηνοδικείου Εορδαίας υπέρ της Μουριζάκης Αγνής ,όπως αναφέρονται κατωθι: 

1. Ποσό 1.345,87 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000, το οποίο αφορά σε επιδικασθέν κεφάλαιο 
απαίτησης,  

2. Ποσό  192,86  Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6823.0000 για νόµιµους τόκους,  
3. Ποσό 240,00 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000, για δικαστική δαπάνη (3ο κονδύλιο), 
4. α) Ποσό 43,40 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000 για επίδοση της υπ’ αρ.  10/2016    ∆ιαταγή 

πληρωµής του Ειρηνοδικείου Εορδαίας 
5. β) Ποσό 43,40 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000 για κατάθεση της υπ’ αρ.  10/2016 ∆ιαταγή 

πληρωµής του Ειρηνοδικείου Εορδαίας 
6. γ) Ποσό 43,40 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000 για επίδοση της 18/20-2-2017 Απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Εορδαίας  
7. δ) Ποσό 43,40 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000 για επίδοση της 26-05-2017 αίτησης – κλήσης  

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Εορδαίας 
8. ε) Ποσό 43,40 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000 για επίδοση της υπ’ αρ.  39/29-3- 2018 Απόφασης 

του Ειρηνοδικείου Εορδαίας (∆ιαδικασία περιουσιακών διαφορών) 
9. στ) Ποσό 32,54 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000 για έξοδα έκδοσης απογράφου 
10. ζ) Ποσό 2,00 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000 για έξοδα αντιγράφου 
11. η) Ποσό 2,00 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000 για αντιγραφικά δικαιώµατα 
12. θ) Ποσό 480,00 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000 για νοµική συµβουλή και σύνταξη  της από 16-9-

2016 και της παρούσης επιταγής προς εκτέλεση 
13. ι) Ποσό 43,40 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000 για επίδοση της από 23-5-2018 επιταγής προς 

εκτέλεση 
14. Ποσό 50,00 Ευρώ από τον Κ.Α. 00.6492.0000 για σύνταξη εντολής αναγκαστικής εκτέλεσης 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 88/2018. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                     Φώτιος Ιορδανίδης     
                     Ιωάννης Τσοκτουρίδης 
                     Γεώργιος Θεοδοσιάδης         
                     Ευστάθιος Κατσίδης 
                     Καϊδης Απόστολος 
                     Κωνσταντίνος Μίχος 
                     Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
                     Γεώργιος Καραϊσκος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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