
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 147/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Εξουσιοδότηση  Νοµικού Συµβούλου για νοµική υποστήριξη αιρετών ΟΤΑ 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  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 
υπ’αριθµ 12877/29-6-2020, εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου κ. Ευθ. Λιάκου στην οποια αναφερονται τα 
εξης: 
   « 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 15-06-2020, µε αριθµ. πρωτ. 11575 αίτηση του Φώτιου Ιορδανίδη προς την Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, για ορισµό δικηγόρου προς υπεράσπισή του κατά την εκδίκαση της ποινικής 
υπόθεσης του ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Εορδαίας, είναι δυνατόν να γίνει δεκτή, επειδή 
κατηγορείται για το αδίκηµα της σωµατικής βλάβης από αµέλεια, κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη κατά την 
ενάσκηση των καθηκόντων του και η δίωξη δεν ασκήθηκε κατόπιν καταγγελίας της υπηρεσίας. Το αυτό ισχύει 
και για τους άλλους δυο συγκατηγορούµενους Αντιδηµάρχους στην ίδια υπόθεση Γεώργιο Χαϊτίδη και 
Κωνσταντίνου Σερσέµη.» 
Στην υπ’αριθµ 11575/15-6-2020 αίτησή του ο πρώην Αντ/χος κ. Ιορδανιδης αναφέρει ότι είχε οριστεί 
δικάσιµος στις 13-5-2020 ( σχετ η υπ’αριθµ 767/19 κλητευση), η οποία αναβλήθηκε λογω covid 19 και 
αναµένει νέα κλήτευση . 

ΑΔΑ: ΩΑΚΑΩΡ6-ΟΑΛ



   Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 147/2020 

                         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 
2. την υπ’αριθµ 12877/29-6-2020, εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου κ. Ευθ. Λιάκου 
3. την υπ’αριθµ 11575/15-6-2020 αίτηση του  πρώην Αντ/χου κ. Ιορδανιδη 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 
Εξουσιοδοτεί  τον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιο Λιάκο να ώστε να παραστεί για 
λογαριασµό των πρωην Αντιδηµάρχων Φώτη Ιορδανίδη, Γεώργιο Χαϊτίδη και Κωνσταντίνου Σερσέµη, προς 
υπεράσπισή τους κατά την εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης τους ενώπιον του Μονοµελούς 
Πληµµελειοδικείου Εορδαίας στην δικάσιµο που θα οριστεί και σ’ οποιαδήποτε αναβολής αυτής.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 147/2020. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    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 
 

 

ΑΔΑ: ΩΑΚΑΩΡ6-ΟΑΛ


		2020-07-09T12:29:12+0300
	Athens




