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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 18ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 21-11-2019 ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 23443/14-11-2019 
πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 
όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ακύρωση ή µη της 108/2019 ΑΟΕ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
8. ∆ηµήτριος Σπόντης  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα , έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την υπ’αριθµ 108/2019 ΑΟΕ 
αποφασίστηκε η άσκηση δυο προσφυγών ενώπιον του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Στρασβούργου, διότι ο 
∆ήµος Εορδαίας ως φορέας του ιδιωτικού δικαιώµατος της ιδιοκτησίας,  πλήττεται από τις αποφάσεις των ηµεδαπών 
δικαστηρίων και ειδικότερα από την 110/2014 απόφαση του Τριµελούς Εφετείου ∆υτικής Μακεδονίας και την υπ' αριθµ. 
322/2019 απόφαση του ∆' Πολιτικού Τµήµατος του Αρείου Πάγου καθώς και η ανάθεση των ανωτέρω νοµικών ενεργειών σε 
εξειδικευµένο δικηγόρο. 
Ο Νοµικός Σύµβουλος κ Ε.Λιακος µε την υπ’αριθµ 23346/13-11-2019 εισήγησή του αναφέρει τα εξής: 
«Σε συνέχεια του υπ' αριθµ. 22018/30-10-2019 εγγράφου µου περί λήψης απόφασης για άσκηση προσφυγής ενώπιον του 
Ε∆∆Α πρέπει να αναφερθεί ότι η προθεσµία των έξι µηνών από τη δηµοσίευση της απόφασης που εξαντλεί τα εσωτερικά 
ένδικα µέσα δεν ισχύει στην συγκεκριµένη περίπτωση, καθώς µε την υπ' αριθµ. 322/2019 απόφαση του ∆' Πολιτικού 
Τµήµατος του Αρείου Πάγου αναιρέθηκε µερικώς η υπ' αριθµ. 110/2014 απόφαση του Τριµελούς Εφετείου ∆υτικής 
Μακεδονίας και η δικαζόµενη υπόθεση θα επανέλθει στο Εφετείο για εκ νέου εκδίκαση. Εποµένως τα εσωτερικά ένδικα µέσα 
δεν έχουν εξαντληθεί και η προσφυγή δεν απαιτείται να ασκηθεί εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των έξι µηνών από τη 
δηµοσίευση της υπ' αριθµ. 322/2019 απόφασης του ∆' Πολιτικού Τµήµατος του Αρείου Πάγου.» 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 

Αριθµ. απόφ.119/2019 
 

   Η Οικονοµική Επιτροπή  έχοντας υπόψη   
1.την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε µε το αρ 3 του Ν4623/2019 και ισχύει 
2. την υπ’αριθµ. 23346/13-11-2019  εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου  

ΑΔΑ: ΩΥΕΖΩΡ6-ΚΓΔ



 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

Κάνει δεκτή την  υπ’αριθµ. 23346/13-11-2019  εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας κ Ευθ. Λιάκου και 
ακυρώνει την υπ’αριθµ 108/2019 ΑΟΕ για τους λόγους που αναφέρονται σ’αυτή. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   119/2019. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 

 

ΑΔΑ: ΩΥΕΖΩΡ6-ΚΓΔ
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