
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ185/2018  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 15-11-2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. 23894/8-11-2018 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. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
       
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

Γεώργιος Θεοδοσιάδης 

3. Ιωάννης Τσοκτουρίδης   
4. Καιδης Απόστολος  
5. Ευστάθιος Κατσιδης 
6. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

 

7. Στέφανος Μπίγγας  
8. Γεώργιος Καραϊσκος 
 

 

 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών 

ότι µε την 23363/2-11-2018 εισήγησή του, ο Νοµικός Συµβούλος του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιος Λιάκος,  
εισηγείται τα κάτωθι: 
«…Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή για 
την κάτωθι υπόθεση: 
1) Στις 11/12/2018 εκδικάζεται ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Κοζάνης η υπόθεση µε 
κατηγορούµενο τον Πρόεδρο της τ.κ. Προαστείου ∆ηµήτριο Κριαρίδη, ο οποίος κατηγορείται για το αδίκηµα 
της χορήγησης ψευδούς βεβαίωσης. Επειδή λόγω του ότι ενδεχοµένως από την υπόθεση αυτή να προκύψει 
ζηµία για τα συµφέροντα του ∆ήµου από πράξεις ή παραλείψεις του Προέδρου της τ.κ. Προαστείου, δεν είµαι 
σε θέση να παραστώ και να υπερασπίσω τα δικαιώµατα του ανωτέρω κατηγορουµένου στην εν λόγω 
υπόθεση...». 
Προτείνω να εξουσιοδοτηθεί ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου κ. Λιάκος Ευθύµιος , ώστε να υπερασπιστεί τα 
δικαιώµατα του ανωτέρω κατηγορουµένου στην εν λόγο υπόθεση και να παραστεί κατά την δικάσιµο ή σε 
οποιαδήποτε µετ΄αναβολή αυτής. 
Σ. Μπίγγας: Συµφωνώ µε την εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου. 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 185/2018 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2. Την υπ΄αρίθµ 23363/2-11-2018 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία 
 

Εξουσιοδοτεί το Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιο Χρ.Λιακο µε ΑΜ 359 ∆Σ Κοζάνης, ώστε να 
παραστεί για λογαριασµό του & να εκπροσωπήσει τον Πρόεδρο της τ.κ. Προαστείου ∆ηµήτριο Κριαρίδη, στις 
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11/12/2018 ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Κοζάνης ή σε οποιαδήποτε µετ΄αναβολή δικάσιµο, για 
την εκδίκαση του  αδικήµατος της χορήγησης ψευδούς βεβαίωσης. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 185/2018. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 

Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 
Στέφανος Μπίγγας 

Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
                   Γεωργιος Καραϊσκος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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