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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  12ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-7-2020 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 08:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την 
αρ. πρωτ. 12889/30-6-2020 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  και κατ’ 
εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) 
και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθµ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 
του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Άσκηση µηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπεύθυνου για την τέλεση της πράξης παράβασης του αρ 16 παρ 
1 ν 4039/2012, 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. ∆ηµήτριος Ορφανιδης Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. ∆ηµήτριος Σπόντης Ευστάθιος Κοκκινιδης 
4. ∆ηµήτριος Τσεχελίδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας  
   
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το µέλος ∆ηµ Καρακασίδης δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε ο αναπληρωτής του ∆ηµ. 
Τσεχελίδης. 
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 από 
12878/29-6-2020, εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου κ. Ευθ. Λιάκου στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
      «Στις 21-6-2020 στην τ.κ. Ασβεστόπετρας κάποιοι άγνωστοι τοποθέτησαν δηλητηριώδεις ουσίες (φόλες) 
σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου µας, διαταράσσοντας επικίνδυνα τη δηµόσια υγεία των κατοίκων της 
περιοχής και αφήνοντας θύµατα αδέσποτα και δεσποζόµενα ζώα. 
   Κατόπιν των δεδοµένων αυτών εισηγούµαι να ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή για 
λογαριασµό του ∆ήµου Εορδαίας για την άσκηση µηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για την 
τέλεση της πράξης της παράβασης του άρθρου 16 παρ. Α Ν. 4039/2012, η οποία τιµωρείται µε ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες 
(15.000) ευρώ, σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 2 Ν. 4039/2012. Παρακαλώ για τη λήψη απόφασης άµεσα, 
ώστε να κατατεθεί εγκαίρως  αυτή ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Κοζάνης.» 
 
   Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 146/2020 

                         Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε 
 
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε και ισχύει 

ΑΔΑ: Ψ0ΚΩΩΡ6-ΩΦΧ



2. την υπ’αριθµ 12878/ 29-6-2020 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

Να ασκηθεί µηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, για την τέλεση της πράξης της παράβασης του 
άρθρου 16 παρ. Α Ν. 4039/2012 (δηλητηρίαση ζώων και διατάραξη της δηµόσιας υγείας) και εξουσιοδοτεί 
τον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Εορδαίας Ευθ. Λιακο να καταθέσει εγκαίρως αυτή ενώπιον του κ. 
Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Κοζάνης δια του Α.Τ. Πτολεµαϊδας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 146/2020. 

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Κυριάκος Αντωνιαδης 
 2. ∆ηµήτριος Σπόντης 
 3. ∆ηµήτριος Τσεχελίδης 
 4. Αθηνά Τερζοπουλου 
 5. Στέφανος Μπιγγας 
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