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Αριθµ. απόφ. 14/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 8-2-2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε
αρ. πρωτ. 2466/4-2-2019 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, 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. Σοφοκλής Σιδηροπουλος
1.Σαββας Ζαµανιδης
2. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
3. Γεώργιος Θεοδοσιάδης
4. Ευσταθιος Κατσιδης
5. Καιδης Αποστολος
6. Φώτιος Ιορδανίδης
7. Στέφανος Μπίγγας
8. Μίχος Κωνσταντίνος
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Το τακτικό µέλος κ. Καραϊσκος Γεώργιος δήλωσε κώλυµα και αντικαταστάθηκε από τον κ. Μίχο Κωνσταντίνο.
Απόντος του Πρόεδρου, ο Αντιπρόεδρος Σοφοκλής Σιδηροπουλος, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης εισηγούµενος το ανωτέρω ΕΚΤΟΣ ηµερήσιας διάταξης θέµα, για το οποίο όλα τα παρόντα µέλη
συµφώνησαν να συζητηθεί και έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την 2908/8-2-2019 εισήγησή του, ο Νοµικός
Σύµβουλος 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:
Στις 6/2/2019 συζητήθηκε ενώπιον της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελάσσονα σύνθεση) η από
21-3-2017, µε αριθ. κατ. 941/2017 και αριθµό πινακίου 10, αίτηση αναίρεσης και οι από 18-1-2019 µε αριθµ.
κατ. 159/2019 πρόσθετοι λόγοι των 1)∆ήµητρας Εφραιµίδου του Ηλία, 2)Εµµανουήλ Εφραιµίδη του Ηλία,
3)Παύλου Εφραιµίδη του Ηλία κατά της υπ' αριθµ. 2649/2016 απόφασης του VII Τµήµατος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, της υπ' αριθµ. 9350/12.12.2007 απόφασης καταλογισµού δικαιωµάτων του ∆ήµου Πτολεµαΐδας,
της Οικονοµικής Επιθεωρήσεως Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, του Ελληνικού
∆ηµοσίου και του ∆ήµου Εορδαίας. Πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή η οποία να µε
εξουσιοδοτήσει να παραστώ για λογαριασµό του ∆ήµου κατά την ανωτέρω δικάσιµο στην εκδίκαση της εν
λόγω αίτησης αναίρεσης και να εγκρίνει την παράστασή µου αυτή».
Προτείνω να εξουσιοδοτηθεί ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου κ. Λιάκος Ευθύµιος , ώστε να παραστεί για
λογαριασµό του ∆ήµου κατά την ανωτέρω δικάσιµο στην εκδίκαση της εν λόγω αίτησης αναίρεσης ή σε
οποιαδήποτε µετ΄αναβολή αυτής.
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Αριθµ. απόφ. 14/2019
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 & τις διατάξεις του Ν. 4555/2018
2. Την υπ΄αρίθµ 2908/8-2-2019 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα
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1. Εξουσιοδοτεί το Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιο Χρ.Λιακο µε ΑΜ 359 ∆Σ Κοζάνης, ώστε
να παραστεί για λογαριασµό του ∆ήµου κατά την ανωτέρω δικάσιµο στην εκδίκαση της εν λόγω αίτησης
αναίρεσης ή σε οποιαδήποτε µετ΄αναβολή αυτής.
2. Εγκρίνει την πραγµατοποιηθείσα παράσταση του Νοµικού Συµβούλου κ. Ευθύµιου Χρ.Λιάκου µε ΑΜ 359 ∆Σ
Κοζάνης, στην δικάσιµο της 6-2-2019 ενώπιον της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά την εκδίκαση
της ανωτέρω υπόθεσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 14/2019.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Φώτιος Ιορδανίδης
Ιωάννης Τσοκτουρίδης
Γεώργιος Θεοδοσιάδης
Ευσταθιος Κατσιδης
Καιδης Αποστολος
Στέφανος Μπίγγας
Κωνσταντίνος Μίχος
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