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ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  1ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 19-1-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη δια περιφοράς µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
ύστερα από την αρ. πρωτ. 634/14-1-2021 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 : α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-
12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ), β) της υπ’αριθµ. 427/77440/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ για να λάβει απόφαση για τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικά µε την έγκριση  υποβολής µηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου ενώπιον 
του Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Κοζάνης. 
.………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
  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 Καρακασίδης   
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
8. Κοκκινιδης Ευστάθιος 

  

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος, κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας  διάταξης  θέµα, έθεσε υπόψη των µελών ότι στις 14-
1-2021 ο ∆ήµαρχος Εορδαίας, ενεργώντας σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ 58 του ν 3852/2010, υπέβαλλε 
µηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου ενώπιων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κοζάνης , σχετ η υπ’ 
αριθ. 11/633/14-1-2021 απόφασή του. Η µηνυτήρια αναφορά κατατέθηκε εξαιτίας του γεγονότος ότι, 
παρατηρείται µεγάλη απόκλιση στον αριθµό των κρουσµάτων που ανακοινώνονται, σε σχέση µε αυτά που 
αποστέλλονται στους τοπικούς φορείς και προκύπτουν πολλά ερωτηµατικά σχετικά µε τον τρόπο συλλογής 
και ανακοίνωσης των κρουσµάτων του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, ο οποίος 
τρόπος οδηγεί σε λήψη αποφάσεων περί συνέχισης της επιβολής του σκληρού lockdown στους ∆ήµους 
Κοζάνης, Εορδαίας και Βοΐου έως τις 18 Ιανουαρίου 2021, και προκειµένου να διερευνηθεί αν συντρέχει 
περίπτωση τέλεσης ποινικών αδικηµάτων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-
10-2020), το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2020 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει  για την 
άσκηση ή µη όλων των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς και για την παραίτηση από 
αυτά. Ως εκ τούτου καλούµαστε να εγκρίνουµε την υποβληθείσα µηνυτήρια αναφορά για τους λόγους που 
αναφέρονται στην Απόφαση του ∆ηµάρχου. Όλα τα µέλη σύµφωνα µε τα σχετικά e –mail ψήφισαν θετικά. Η 
επισήµανση των µελών Αθ. Τερζοπουλου & Στ Μπίγγα, όπως  αυτή καταγράφεται αυτούσια στο βιβλίο των 
πρακτικών της Ο.Ε., είναι ότι καλώς υποβλήθηκε η µηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία, ωστόσο ο λόγος 
της ∆ηµοτικής αρχής θα πρέπει να εκφέρεται µε ευπρέπεια στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, περιµένουµε να 
εκδοθεί το πόρισµα από την Εισαγγελία και µετά εκφραζόµαστε χωρίς να υποβιβάζεται ο δηµόσιος λόγος.    

ΑΔΑ: ΨΠΔΗΩΡ6-ΩΙ6



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

                                        
Αριθµ. Απόφ. 1/2021 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10 περί ‘’Νέας Αρχιτεκτονικής  της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης’’ . 

3.  την υπ’ αριθ. 11/633/14-1-2021 απόφαση ∆ηµάρχου 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνεται η υποβολή της από 14-1-2021 µηνυτήριας αναφοράς του ∆ήµου Εορδαίας , κατά παντός 
υπευθύνου ενωπιον  του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κοζάνης, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν, µε το 
περιεχόµενο που αυτή έχει, από τον ∆ήµαρχο Εορδαίας. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Εορδαίας  όπως προβεί 
σ’ όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την υποστήριξη της εν λογω µηνυτήριας αναφοράς.  

 

 

                               Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 1/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    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 Καρακασίδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 

 

ΑΔΑ: ΨΠΔΗΩΡ6-ΩΙ6
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