
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αριθµ. απόφ. 127/2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  

Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

  
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 5-7-2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη 
µε αρ. πρωτ. 21811/28-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που 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: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Εξουσιοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας για παράσταση σε δίκη . 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   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. Ιωάννης Αριστερίδης 2.Γεώργιος Καραϊσκος 
3. Κων/νο Σερσεµης  
4. Γεώργιος Χαϊτίδης   
5. Γεώργιος Κοκκινίδης   
6. Παρασκευή Βρυζιδου   
7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος   
   
  

Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι, µε το 
υπ΄αρίθµ 1136/15 κλητήριο θέσπισµα του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Κοζάνης ασκήθηκε ποινική δίωξη 
κατά της πρώην ∆ηµάρχου Εορδαίας κας. Παρασκευής Βρυζίδου για το αδίκηµα της σωµατικής βλάβης από 
αµέλεια. 
Ως εκ τούτου, καλούµαστε να αποφασίσουµε για την εξουσιοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου 
µας κ. Λιάκου Ευθυµίου, ώστε να παραστεί για την υπεράσπιση της ανωτέρω ενώπιον του Μονοµελούς 
Πληµµελειοδικείου Κοζάνης στις 6-7-2016 ή σε οποιαδήποτε µετ΄αναβολής εκδίκασή της. 

Καλείτε η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
Στο σηµείο αυτό η αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κα.Παρασκευή Βρυζίδου αποχώρησε. 

 
 
     Αριθµ. Αποφ.127/2016 

 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

Εξουσιοδοτεί το Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιο Χρ.Λιακο, ώστε να παραστεί για την 
υπεράσπιση της πρώην ∆ηµάρχου Εορδαίας κας. Παρασκευής Βρυζίδου, ενώπιον του µονοµελούς 
πληµµελειοδικείου Εορδαίας στις 6-7-2016 η σε οποιαδήποτε µετ΄αναβολής εκδίκασή της. 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΗΠ1ΩΡ6-02Ι



 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 127/2016. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

          ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Αριστερίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Κων/νος Σερσεµης 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
Παρασκευή Βρυζίδου 

                             
                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                                                                        Σάββας Ζαµανίδης 
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