
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 220/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  20ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 9-10-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την 
υπ’ αριθµ. 20747/5-10-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου που επιδόθηκε νόµιµα στα µελή µε αποδεικτικό 
συµφώνα 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 λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης. Λόγω του ότι µια µέρα πριν 
τη συνεδρίαση εκδόθηκε η υπ’αριθµ ∆1α/Γ.Π.οικ 63548/7-10-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4428 τ.Β) η συνεδρίαση θα 
γίνει µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε email. 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Ορισµός ή µη πληρεξούσιου δικηγόρου προς υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου Εορδαίας.   
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Τσεχελίδης   
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
8. Κοκκινιδης Ευστάθιος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπροεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη των µελών, την υπ’αριθµ. 
20608/2-10-2020 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου κ.Ευθ. Λιακου η οποία έχει ως εξής: 
«ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση για παράσταση.                                                                
    Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή για 
τις κάτωθι υποθέσεις: 
1. …… 
2. Στις 11 Νοεµβρίου 2020 ενώπιον του Αρείου Πάγου (Ποινικό τµήµα) θα εκδικαστούν οι από 13-3-2020, 12-
3-2020 και 13-3-2020 εκθέσεις αναίρεσης που άσκησαν οι αναιρεσείοντες κατηγορούµενοι Σιαφάκας 
Στέφανος του Κωνσταντίνου, Σιαφάκας Χρήστος του Νικολάου και Φλώρος Αριστείδης του Αχιλλέα κατά των 
υπ' αριθµ. 1339/2019, 1476/2019, 1705/2019, 1725/2019, 184/2019, 2034/2019, 2409/2019, 2533/2019, 
618/2019 αποφάσεων του Πενταµελούς Εφετείου Αθηνών. Ο ∆ήµος Εορδαίας ως υποστηρίζων την 
κατηγορία οφείλει να εκπροσωπηθεί στην δίκη δια συνηγόρου.  Λόγω των πολλών συνεδριάσεων και της 
πολύµηνης διάρκειας της δίκης αυτής, δεν είµαι σε θέση να παραστώ και να υπερασπίσω τα δικαιώµατα του 
∆ήµου ενώπιον του Αρείου Πάγου σε όλες τις διακοπείσες συνεδριάσεις της εν λόγω ποινικής δίκης. Ως εκ 
τούτου πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή η οποία να διορίσει δικηγόρο Αθηνών και 
να τον εξουσιοδοτήσει να παραστεί για λογαριασµό του ∆ήµου κατά την ανωτέρω δικάσιµο ή σε 
οποιαδήποτε µετ' αναβολή δικάσιµο στην εκδίκαση της εν λόγω υπόθεσης. 

ΑΔΑ: 63ΙΟΩΡ6-Ω71



Ο Αντιπρόεδρος προτείνει να γίνει δεκτό το κώλυµα του Νοµικού Συµβούλου, να παρευρεθεί στις 11 
Νοεµβρίου 2020 ενώπιον του Αρείου Πάγου (Ποινικό τµήµα) οπου θα εκδικαστούν οι από 13-3-2020, 12-3-
2020 και 13-3-2020 εκθέσεις αναίρεσης,  προκειµένου να εκπροσωπηθεί ο ∆ήµος και να αποφασίσουµε την 
ανάθεση εκπροσώπησης του ∆ήµου κατά την συζήτηση των ανωτερω, στον ∆ικηγόρο Αθηνών Χατζή Άγγελο 
–Ευάγγελο του Αλεξάνδρου µε ΑΜ∆ΣΑ 26998 και ΑΦΜ 1191233341 ∆/νση : Αιθέρος 4 Αθήνα,  και να 
εξουσιοδοτήσει αυτόν να παραστεί  στην εν λόγο υπόθεση για λογαριασµό του ∆ήµου,  κατά την ανωτέρω 
δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε µετ' αναβολή δικάσιµο στην εκδίκαση της εν λόγω υπόθεσης.  
 

Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail στο σκελος β. της εισήγησης του Νοµικού Συµβούλου  όλα τα µέλη ψήφισαν 
θετικά. 

 

Αριθµ. Απόφ. 220/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  όπως τροπ/καν µε το  αρ 3 του ν 4623/2019 και το αρ 21 
παρ 9 του ν 4690/2020 και ισχύουν. 
2. την υπ’αριθµ. 20608/2-10-2020 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Την ανάθεση εκπροσώπησης του ∆ήµου Εορδαίας, κατά την εκδικαση στις 11 Νοεµβρίου 2020 ενώπιον του 
Αρείου Πάγου (Ποινικό τµήµα)  οι από 13-3-2020, 12-3-2020 και 13-3-2020 εκθέσεις αναίρεσης που άσκησαν 
οι αναιρεσείοντες κατηγορούµενοι Σιαφάκας Στέφανος του Κωνσταντίνου, Σιαφάκας Χρήστος του Νικολάου 
και Φλώρος Αριστείδης του Αχιλλέα κατά των υπ' αριθµ. 1339/2019, 1476/2019, 1705/2019, 1725/2019, 
184/2019, 2034/2019, 2409/2019, 2533/2019, 618/2019 αποφάσεων του Πενταµελούς Εφετείου Αθηνών, στον 
∆ικηγόρο Αθηνών Χατζή Άγγελο –Ευάγγελο του Αλεξάνδρου µε ΑΜ∆ΣΑ 26998 και ΑΦΜ 1191233341 ∆/νση : 
Αιθέρος 4 Αθήνα,  και εξουσιοδοτεί αυτόν να παραστεί  στην εν λόγο υπόθεση για λογαριασµό του ∆ήµου,  
κατά την ανωτέρω δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε µετ' αναβολή δικάσιµο στην εκδίκαση της εν λόγω υπόθεσης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 220/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    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 Τσεχελίδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 

 

ΑΔΑ: 63ΙΟΩΡ6-Ω71
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