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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 18-8-2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως
ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 26847/10-8-2016 πρόσκληση του Προέδρου , η οποία 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 της εξουσιοδότησης του Νοµικού Συµβούλου για την κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών
µέτρων του ∆ήµου Εορδαίας κατά της COSMOTE- Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε και ανάθεση επίδοσης
της αίτησης αυτής σε ∆ικαστικό Επιµελητή.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος
1. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης
2. Κωνσταντίνος Σερσέµης
3. Γεώργιος Κοκκινίδης
4. Γεώργιος Χαϊτίδης
5. Ιωαννης Αριστεριδης
6. Παρασκευή Βρυζίδου
7.Γεώργιος Καραίσκος
8.Σοφοκλης Σιδηροπουλος
Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα, και αφού όλα τα παρόντα
µέλη συµφώνησαν οµόφωνα να συζητηθεί, έθεσε υπ’ όψη τους την υπ’αριθµ 27219/16-8-2015
εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής: <<
Παρακαλώ να λάβετε απόφαση έγκρισης της σχετικής απόφασης ∆ηµάρχου περί άσκησης αίτησης
ασφαλιστικών µέτρων του ∆ήµου Εορδαίας κατά της ΚΟΣΜΟΤΕ ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Κοζάνης µε αίτηµα την προσωρινή απαγόρευση της συνέχισης εργασιών για την
εγκατάσταση και λειτουργία στο µέλλον κεραίας κινητής τηλεφωνίας της ΚΟΣΜΟΤΕ στην θέση
Ασβεστόπετρα, σύµφωνα µε το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και να διορίσετε δικαστικό
επιµελητή Αθηνών για την επίδοση της αίτησης αυτής στην ΚΟΣΜΟΤΕ, µε αµοιβή 70 ευρώ>>.
Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Κ.Α 00.6494.0000 οικ.έτους 2016 (σχετ. η 134/2016 Α.Ο.Ε)
και εκδόθηκε η σχετική Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (α/α 786 του Μητρώου ∆εσµεύσεωνΑνάθεση επιδόσεων δικογράφων- εξώδικων- βεβαιωτικών καταλόγων κ.λ.π του ∆ήµου Εορδαίας σε
δικαστικούς επιµελητές).
Η κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, προκειµένου να µη χαθεί πολύτιµος χρόνος, έγινε από τον
Νοµικό Σύµβουλο ύστερα από την υπ΄αρίθµ 394 απόφαση ∆ηµάρχου (αρ. πρωτ. 26939/11-8-2016)
που τον εξουσιοδότησε για τον σκοπό αυτό και την οποία εξουσιοδότηση καλούµαστε να εγκρίνουµε.
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Σ.Σιδηρόπουλος: ∆εν ψηφίζω γιατί θεωρώ ότι δεν έγινε σωστός χειρισµός της εν λόγω υπόθεσης
εξ΄ αρχής.
Π. Βρυζίδου: Συµφωνώ µε την τοποθέτηση του κ. Σιδηρόπουλου σχετικά µε τον χειρισµό της
υπόθεσης , παρόλα αυτά ψηφίζω.
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Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω εισήγηση και:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
2) την υπ’αριθµ 27219/16-8-2015 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας
3) Την υπ΄αρίθµ 134/2016 Α.Ο.Ε
4) την υπ΄αρίθµ 394/26939/11-8-2016 απόφαση ∆ηµάρχου
5) τις διατάξεις του αρθρ. 118 του Ν.4412/2016

Α π ο φ α σ ί ζ ει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει την εξουσιοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιου Λιάκου
για την κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων του ∆ήµου Εορδαίας κατά της COSMOTEΚινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, όπως αυτή δόθηκε µε την υπ΄αρίθµ 394 απόφαση ∆ηµάρχου
Εορδαίας.
2. Η ανάθεση σε ∆ικαστικό Επιµελητή Αθηνών για την επίδοση της αίτησης αυτής στην
ΚΟΣΜΟΤΕ, θα γίνει µε Απόφαση ∆ηµάρχου, η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τον
Κ.Α 00.6494.0000 οικ.έτους 2016 η πίστωση του οποίου ψηφίστηκε µε την 134/2016 Α.Ο.Ε.
Το µέλος Σ.Σιδηροπουλος ψήφισε αρνητικά.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 142/2016.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Σάββας Ζαµανίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Κωνσταντίνος Σερσέµης
Γεώργιος Κοκκινίδης
Γεώργιος Χαϊτίδης
Ιωάννης Αριστερίδης
Παρασκευή Βρυζιδου
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος
Γεώργιος Καραϊσκος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Σάββας Ζαµανίδης

