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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 3-6-2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε 
την αρ. πρωτ.10732/29-5-2019 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
Αίτηµα για νοµική υποστήριξη αιρετών ΟΤΑ, λήψη σχετικής απόφασης. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Φώτιος Ιορδανίδης                              1. Σάββας Ζαµανίδης 
2. Καιδης Απόστολος 2.Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
3. Γεώργιος Θεοδοσιάδης  3.Γεώργιος Καραϊσκος 
4. Στεφανος Μπιγγας 4. Ευσταθιος Κατσιδης 
5. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου, ο Αντιπρόεδρος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την υπ΄αρίθµ 
9786/16-5-2019 αίτηση του πρώην Αντιδήµαρχου Εορδαίας κ. Χατζόπουλου Απόστολου, κατόπιν της 
υπ΄αρίθµ 43/2018 κλήσης του από τον Εισαγγελέα Εφετών ∆υτικής Μακεδονίας  στην οποια ζητά τα 
ακόλουθα: 

«… παρακαλώ όπως µου ορίσετε δικηγόρο για την υπεράσπισή µου στο Τριµελές Εφετείο 
κακουργηµάτων ∆υτ. Μακεδονίας για εκδίκαση της υπόθεσης στις 20-6-2019…» 

Παραθέτω επίσης την υπ΄αρίθµ 10085/20-5-2019  εισήγηση επί της ανωτέρω υπόθεσης, του Νοµικού 
Σύµβουλου του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιου Λιάκου η οποία έχει ως εξής: 
«…        Σύµφωνα µε το άρθρο 244 παρ. 5, περ. στ του Ν. 3852/2010 η νοµική υποστήριξη των αιρετών των 
ΟΤΑ α βαθµού σε ποινικές υποθέσεις κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους δεν παρέχεται σε περίπτωση 
ποινικής δίωξης αυτών από καταγγελία εκ µέρους της Υπηρεσίας. Εποµένως η από 13-5-2019 αίτηση του 
Απόστολου Χατζόπουλου προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, για ορισµό δικηγόρου προς 
υπεράσπισή του, δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτή, επειδή την µηνυτήρια αναφορά για την τέλεση του 
αδικήµατος που πρόκειται να δικαστεί στην συγκεκριµένη ποινική δίκη έχει ασκήσει ο ∆ήµος Εορδαίας, ο 
οποίος θα παραστεί στην συγκεκριµένη δίκη ως πολιτικώς ενάγων…». 
Προτείνω να µην γίνει δεκτό το αίτηµα του κ. Χατζόπουλου Απόστολου καθώς βάσει του άρθρου 244 παρ. 5, 
περ. στ του Ν. 3852/2010 καθως η νοµική υποστήριξη των αιρετών των ΟΤΑ α βαθµού σε ποινικές υποθέσεις 
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών από καταγγελία 
εκ µέρους της Υπηρεσίας . 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 , τις διατάξεις του άρθρου 244 παρ. 5, περ. στ του Ν. 
3852/2010 & τις διατάξεις του Ν.4555/2018 
2. την υπ΄αρίθµ 43/2018 κλήση του από τον Εισαγγελέα Εφετών ∆υτικής Μακεδονίας  
3.  το υπ΄αρίθµ 43/2018 Βούλευµα του Συµβουλίου Εφετών ∆υτ. Μακεδονίας 
4. την υπ΄αρίθµ 9786/16-5-2019 αίτηση του κ. Χατζόπουλου Απόστολου 
5. την υπ΄αρίθµ 10085/20-5-2019  εισήγηση του Νοµικού Σύµβουλου του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιου 
Λιάκου 
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την µη παροχή νοµικής υποστήριξης στον κ. Χατζόπουλο Απόστολο, καθώς βάσει του άρθρου 244 παρ. 5, 
περ. στ του Ν. 3852/2010 η νοµική υποστήριξη των αιρετών των ΟΤΑ α βαθµού σε ποινικές υποθέσεις κατά 
την ενάσκηση των καθηκόντων τους δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών από καταγγελία εκ 
µέρους της Υπηρεσίας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 53/2019. 

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

 

                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 
Καιδης Αποστολος 
Στέφανος Μπίγγας 

                  Γεώργιος Θεοδοσιάδης 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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