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Αριθµ. απόφ. 77/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-3-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Πτολεµαΐδας διεξήχθη, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( σχετ η υπ’αριθµ 18318/13-3-2020 εγκ ΥΠΕΣ),
τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 6588/133-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που 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:
…………………………………………………………………………..……………………………………………………
Λήψη απόφασης σχετικά µε την άσκηση ή µη έφεσης κατά της υπ’αριθµ. 21/2020 απόφαση του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Κοζάνης.
………………………………………….……………………………………………………………………………………..
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης
1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου
3. Κυριάκος Αντωνιαδης
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης
5. Κοκκινιδης Ευσταθιος
6. Αθηνά Τερζοπουλου
7. Στέφανος Μπιγγας
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 ανέφερε, την υπ’αριθµ 6803/16-3-2020
εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου κ. Ευθ. Λιάκου , στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιη Ν. 3852/2010: 1. Η οικονοµική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο,
αρµόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα, έχει τις
ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωµοδοτικές αρµοδιότητες: ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή µη
όλων των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά.
1. …
2.Στις 31-1-2020 δηµοσιεύθηκε η υπ' αριθµ. 21/2020 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, η
οποία δέχεται την αγωγή του Παύλου Φυραρίδη κατά του ∆ήµου Εορδαίας και αναγνωρίζει την υποχρέωση
του ∆ήµου να καταβάλει 116.964,57 ευρώ στον ενάγοντα, µε το νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής, ως
αµοιβή για το έργο φύλαξης της ΑΕΒΑΛ κατά τα έτη 2011 έως 2016. Πρέπει να ασκηθεί έφεση κατά της
ανωτέρω απόφασης, διότι οι ΟΤΑ (και οι φορείς του δηµοσίου γενικότερα) οφείλουν να εξαντλούν τα ένδικα
µέσα, ώστε να µην καθίστανται τελεσίδικες οι αποφάσεις µε τις οποίες επιδικάζονται µισθολογικές παροχές,
σύµφωνα και µε το Α.Π. 2/54630/0022/2.10.2006 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (βλ. και
ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆. Οικ. 50410/07.09.2010)»
Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Αριθµ. Απόφ. 77/2020
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Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1. την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
2. την υπ’αριθµ 6803/16-3-2020 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Αποφασίζει την άσκηση έφεσης κατά της υπ’αριθµ. 21/2020 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Κοζάνης, για τους λόγους όπως αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσης.
2. Εξουσιοδοτεί τον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιο Λιακο: α) να ασκήσει την έφεση κατά
της υπ’αριθµ. 21/2020 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης και β) εγκρίνει την παράσταση του
για λογαριασµό του ∆ήµου Εορδαίας κατά την δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε µετ΄αναβολή δικάσιµο κατά την
εκδίκαση της ανωτέρω έφεσης, υποστηρίζοντας τα συµφέροντα του ∆ήµου Εορδαίας και να προβεί σε όλες
τις νόµιµες για την εκτέλεση της εντολής αυτής.
3. Η ανάθεση της επίδοσης της έφεσης κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου από δικαστικό επιµελητή θα γίνει µε
Απόφαση ∆ηµάρχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 4412/2016
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 77/2020.
……………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

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

