
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 238/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  21ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 4-11-2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη δια περιφοράς µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
ύστερα από την αρ. πρωτ. 22666/30-10-2020 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, και κατ’ εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 
30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’), της υπ’αριθµ. 
εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθµ. 60249/23-9-2020 καθώς 
και της υπ’αριθµ. ΚΥΑ ∆1 α/ΓΠ.οικ. 68952 (ΦΕΚ 4757/28-10-2020 τα,Β) , για να λάβει απόφαση για τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Άσκηση ή µη έφεσης κατά της υπ’αριθµ 419/2020 οριστικής απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
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. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
8. Κοκκινιδης Ευστάθιος 

  

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την εισήγηση 
µε αριθµ πρωτ   22290/23-10-2020 του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας , η οποία έχει ως 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. 
   Στις 16-9-2020 επιδόθηκε στον ∆ήµο Εορδαίας η υπ' αριθµ. 419/2020 οριστική απόφαση του Τριµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, µε την οποία έγινε δεκτή η από 28-12-2016 προσφυγή της ∆ΕΗ Α.Ε. κατά 
του ∆ήµου Εορδαίας και ακύρωσε την εγγραφή της ∆ΕΗ στον 1352/2016 χρηµατικό κατάλογο του ∆ήµου, 
συνολικού ύψους 113.420,02 ευρώ, που αφορά δηµοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισµού έτους 2016, που 
της επιβλήθηκαν για τα ακίνητα της ∆ΕΗ στην περιοχή Καρυοχωρίου, συνολικού εµβαδού 26.194 τ.µ. και την 
ΧΡ 41/24-11-2016 ταµειακή βεβαίωση (χρηµατικός κατάλογος 1352/2016) υπαλλήλου του ∆ήµου, µε την 
οποία βεβαιώθηκε ταµειακά σε βάρος της προσφεύγουσας-ανακόπτουσας το παραπάνω ποσό. 
   Πρέπει να ασκηθεί έφεση κατά της ανωτέρω απόφασης, ώστε να κριθεί σε δεύτερο βαθµό από το Εφετείο, 
καθώς υπάρχουν πολλές πιθανότητες η έφεση του ∆ήµου να γίνει δεκτή και να εξαφανιστεί η πρωτόδικη 
απόφαση. Η προθεσµία για την άσκηση της  έφεσης είναι έως τις 30-11-2020.» 

ΑΔΑ: 6ΜΘΧΩΡ6-Κ68



 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά. 

                                         
Αριθµ. Απόφ. 238/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  Τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. την ανωτέρω εισήγηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Να  ασκηθεί έφεση κατά της υπ' αριθµ. 419/2020 οριστικής απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Κοζάνης, µε την οποία έγινε δεκτή η από 28-12-2016 προσφυγή της ∆ΕΗ Α.Ε. κατά του ∆ήµου 
Εορδαίας, για τους λόγους όπως αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσης. 

2.  Εξουσιοδοτεί τον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Εορδαίας Ευθύµιο Λιάκο: α) να ασκήσει έφεση κατά της  
υπ' αριθµ. 419/2020 οριστικής απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, µε την οποία 
έγινε δεκτή η από 28-12-2016 προσφυγή της ∆ΕΗ Α.Ε. κατά του ∆ήµου Εορδαίας και β) να παραστεί για  

λογαριασµό του ∆ήµου Εορδαίας κατά την δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε µετ΄αναβολή δικάσιµο ενώπιον του 
Εφετείου κατά την εκδίκαση της ανωτέρω έφεσης και να προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες για την 
εκτέλεση της εντολής αυτής. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 238/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    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. ∆ηµήτριος Σπόντης 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 

 

ΑΔΑ: 6ΜΘΧΩΡ6-Κ68


		2020-11-09T13:13:12+0200
	Athens




