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Αριθµ. απόφ. 49/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
ης

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 17-2-2020 ηµέρα ∆ευτέρα 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. 3391/11-2-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , 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. ∆ηµήτριος Ορφανιδης
1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου
3. Κυριάκος Αντωνιαδης
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης
5. ∆ηµήτριος Σπόντης
6. Στέφανος Μπιγγας
7. Τουρτούρης Αθανάσιος
8. Αθηνά Τερζοπουλου
……………………………………………………………………………………….…………………………………………
Το µέλος Ευσ. Κοκκινίδης δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε ο Αθ. Τουρτούρης.
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, , έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ
3488/12-2-2020 αίτηση του πρώην Αντιδηµάρχου κ. Ευθ. Παπά , µε την οποία ζητά να ορισθεί ο Νοµικός
Σύµβουλος του ∆ήµου προκειµένου να τον εκπροσώπηση ενώπιων του Μονοµελούς Πληµ/κειου Εορδαίας στις
19-2-2020. Τον λόγο πήρε ο Νοµικός Σύµβουλος ο οποίος ανέφερε τα 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. Στις περιπτώσεις που η άσκηση ποινικής
δίωξης εναντίον υπαλλήλου αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ µέρους οποιασδήποτε υπηρεσίας (όχι µόνο η
δηµόσια υπηρεσία στην οποία ανήκει οργανικά ο διωκόµενος υπάλληλος αλλά και κάθε δηµόσια υπηρεσία),
ο υπάλληλος αυτός στερείται αυτής της νοµικής κάλυψης.
Εποµένως η από 12-2-2020 αίτηση του Ευθ.Παπα προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, για
ορισµό δικηγόρου προς υπεράσπισή του κατά την εκδίκαση της υπόθεσης του, η οποία έχει προσδιοριστεί να
εκδικαστεί στις 19-2-2020 ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Εορδαίας, είναι δυνατόν να γίνει
δεκτή, επειδή κατηγορείται για το αδίκηµα που αφορά σωµατική βλάβη από αµέλεια κατά την ενάσκηση των
καθηκόντων του και η δίωξη δεν ασκήθηκε κατόπιν καταγγελίας της υπηρεσίας.
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Αριθµ. απόφ. 49/2020
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το
αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν.
2. την εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας όπως αυτή αναφέρετε
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα
Εξουσιοδοτεί το Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιο Χρ.Λιακο µε ΑΜ 359 ∆Σ Κοζάνης, ώστε να
παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Ευθ. Παπα πρώην Αντιδηµάρχο του ∆ήµου Εορδαίας, προς υπεράσπισή
του ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Εορδαίας κατά την δικάσιµο στις 19-2-2020 ή σε
οποιαδήποτε µετ΄αναβολή δικάσιµο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 49/2020.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Ζαφειρουλα Σεβαστου
2.Κυριάκος Αντωνιαδης
3.∆ηµήτριος Καρακασιδης
4.Αθηνά Τερζοπουλου
5.Στέφανος Μπιγγας
6. Τουρτούρης Αθανάσιος
7. ∆ηµήτριος Σπόντης

