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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  20  ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 12-12-2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ. 44879/7-12-2016 
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: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Λήψη απόφασης σχετικά µε την άσκηση ή µη µηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για το αδίκηµα της φθοράς ξένης 

ιδιοκτησίας, εξουσιοδότηση του Νοµικού Συµβούλου. Ανάθεση επιδόσεων από δικαστικούς επιµελητές. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                Παρασκευή Βρυζίδου 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης                                                    Γεώργιος Καραίσκος 
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης  
4. Ιωαννης Αριστεριδης  
5. Γεώργιος Χαϊτίδης  
6. Γεώργιος Κοκκινίδης  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος ∆ήµου Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
Ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης  θέµα και αφού όλα τα παρόντα µέλη συµφώνησαν 
να συζητηθεί, ανέφερε ότι µε το υπ’αριθµ 45341/12-12-2016 έγγραφό του ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου Ευθ. Λιακος 
εισηγείται τα κάτωθι: 
« Στα τέλη του µηνός Νοεµβρίου 2016 διαπιστώθηκε ότι συνεργείο της κοινοπραξίας του αγωγού ΤΑΠ εισήλθε , χωρίς 
προηγούµενη ενηµέρωση και άδεια του ∆ήµου Εορδαίας , σε δηµοτική δασική έκταση στην θέση Κουρί Πτολεµαΐδας και 
προχώρησε σε κοπή δέντρων. Επειδή η αυθαίρετη κοπή δέντρων συνιστά το ποινικό αδίκηµα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας , 
απαιτείται η λήψη απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή για την άσκηση µηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για 
το αδίκηµα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.»   
Επίσης θα απαιτηθούν να διενεργηθούν 3 επιδόσεις από δικαστικούς επιµελητές. 
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 ∆εσµεύσεων- Ανάθεση επιδόσεων δικογράφων- εξώδικων- 
βεβαιωτικών καταλόγων κ.λ.π του ∆ήµου Εορδαίας σε δικαστικούς επιµελητές). 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
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   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. την 45341/12-12-2016 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 
 

ΑΔΑ: 7ΘΛ0ΩΡ6-ΔΗΒ



Να ασκηθεί µηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για το αδίκηµα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και εξουσιοδοτεί 
τον  Ευθύµιο Λιάκο, Νοµικό Συµβούλιο του ∆ήµου Εορδαίας, δικηγόρου µε (A.M 359 ∆.Σ.Κ) να προβεί στην κατάθεσή της. 
Η ανάθεση των επιδόσεων που θα απαιτηθούν θα γίνουν µε απόφαση ∆ηµάρχου κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Ν 
4412/2016 και η δαπάνη των επιδόσεων θα αντιµετωπισθεί από τον ΚΑ 00.6494.000 σχετ η 134/2016 ΑΟΕ.  
 
  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   188/2016. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Ιωαννης Αριστεριδης 
Γεωργιος Κοκκινιδης 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
 

ΑΔΑ: 7ΘΛ0ΩΡ6-ΔΗΒ


		2016-12-15T10:38:52+0200
	Athens




