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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 231/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  28ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 11-8-2021 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, διεξήχθη δια περιφοράς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τακτική συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 16749/5-8-2021 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 διατάξεων: : α)  της ΚΥΑ 
∆1α/ΓΠ οικ 44848/7/30-7-2021, β) της υπ’αριθµ. 174/15591/2-8-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να 
λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση άσκησης ανακοπής και αίτηση αναστολής,  ενώπιoν του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω e-mail) 
τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτρης Καρακασίδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπίγγας 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Σπόντης ∆ηµητριος 
3. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα ανέφερε ότι, 
όταν δηµιουργείται άµεσος ή προφανής κίνδυνος για άµεση ζηµία των δηµοτικών συµφερόντων,  ο ∆ήµαρχος  
κατ’ εφαρµογή του αρ 58 παρ 2 του ν 3852/2020 µπορεί να αποφασίσει για θέµατα που ανήκουν στην 
αρµοδιότητα της Οικονοµικής Επιτροπής. Σε αυτή την περίπτωση οφείλει να υποβάλλει προς έγκριση την 
σχετική απόφαση. Ως εκ τούτου θέτουµε υπόψη των υπόψη των µελών, την υπ’αριθµ 338/16041/27-7-2021 
απόφαση ∆ηµάρχου, µε την οποία αποφασίστηκε η άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά:   

• Της Γεωργίας Παυλιδη του Στέργιου, κατοίκου Πτολεµαΐδας, οδός ∆ορυλαίου 10, µε ΑΦΜ 
042823080,∆.Ο.Υ Πτολεµαΐδας. 

• Της παρά πόδας του αντιγράφου εκ πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθµ. 57/25-02-2010 
αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης και από 21-05-2021 γεγραµµένης επιταγής 
προς πληρωµή και της µε αυτήν αρξαµένης διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως. 

• Του από 21-07-2021 κατασχετηρίου της ανωτέρω επισπεύδουσας εις χείρας της Ανώνυµης 
Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.”, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 
Αµερικής 4, όπως εκπροσωπείται νόµιµα και στο νόµιµο υποκατάστηµα αυτής στην πόλη της 
Πτολεµαΐδας, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ιευθυντή της, µε ΑΦΜ 996763330, ΦΑΕ 
Αθηνών. 

• Της κατάσχεσης που επιβλήθηκε µε βάση το ανωτέρω κατασχετήριο εις χείρας της ανωτέρω τρίτης 
Τράπεζας Πειραιώς. 

• Της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται εις βάρος µου µε βάση την ανωτέρω 
επιταγή προς εκτέλεση και το ανωτέρω κατασχετήριο και κατάσχεση εις χείρας τρίτων. 

ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης. 
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Παρακαλούµε για την έγκριση της υπ’αριθµ 338/16041/27-7-2021 απόφασης ∆ηµάρχου και του περιεχοµένου 
αυτής.    
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Σύµφωνα µε 
τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά πλην των µελών Αθηνάς Τερζοπουλου και Στέφανου Μπίγγα 
, οι οποίοι ψήφισαν να µην ασκηθεί ανακοπή και αναστολή ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου. 

Αριθµ. Απόφ. 231/2021 
                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. την υπ’αριθµ 338/16041/27-7-2021 απόφαση ∆ηµάρχου   
                                                             

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Εγκρίνεται η υπ’αριθµ. 338/16041/27-7-2021 απόφαση ∆ηµάρχου και η υποβληθείσα   άσκηση ανακοπής και 
αίτηση αναστολής του ∆ήµου Εορδαίας ενώπιον  του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, κατά  

• Της Γεωργίας Παυλιδη του Στέργιου, κατοίκου Πτολεµαΐδας, οδός ∆ορυλαίου 10, µε ΑΦΜ 
042823080,∆.Ο.Υ Πτολεµαΐδας. 

• Της παρά πόδας του αντιγράφου εκ πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθµ. 57/25-02-2010 
αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης και από 21-05-2021 γεγραµµένης επιταγής 
προς πληρωµή και της µε αυτήν αρξαµένης διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως. 

• Του από 21-07-2021 κατασχετηρίου της ανωτέρω επισπεύδουσας εις χείρας της Ανώνυµης 
Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.”, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 
Αµερικής 4, όπως εκπροσωπείται νόµιµα και στο νόµιµο υποκατάστηµα αυτής στην πόλη της 
Πτολεµαΐδας, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ιευθυντή της, µε ΑΦΜ 996763330, ΦΑΕ 
Αθηνών. 

• Της κατάσχεσης που επιβλήθηκε µε βάση το ανωτέρω κατασχετήριο εις χείρας της ανωτέρω τρίτης 
Τράπεζας Πειραιώς. 

• Της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται εις βάρος µου µε βάση την ανωτέρω 
επιταγή προς εκτέλεση και το ανωτέρω κατασχετήριο και κατάσχεση εις χείρας τρίτων. 

  

Τα µέλη Αθήνα Τερζοπουλου και Στέφανος Μπίγγας ψήφισαν αρνητικά. 

 
 
                              Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  231/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
       1. Σεβαστού Ζαφειρούλα    

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
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