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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 143/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  18ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 25-5-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 10557/20-5-2021 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 διατάξεων: α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-
2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση 
για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθµ. 114/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 

2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 

4. Σπόντης ∆ηµήτριος 
5. Στέφανος Μπίγγας 

 

6. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  O Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα έδωσε τον λόγο στον 
Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Εορδαίας κ Ευθ. Λιακο ο οποίος στην σχετική εισήγηση του ανέφερε τα εξής: 
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Επιπλέον κατ’ εφαρµογή της παρ ι του αρ 40 του ν 4735/2020 η Οικονοµική Επιτροπή: « Αποφασίζει για την 
υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή µη όλων των ένδικων 
βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον 
συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείµενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον 
ΦΠΑ. Όταν το αντικείµενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το 
δηµοτικό συµβούλιο. ∆εν επιτρέπεται συµβιβασµός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις µισθών, επιδοµάτων, 
αποζηµιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά µισθολογικών παροχών οποιασδήποτε 
µορφής, εξαιρουµένων εκείνων για τις οποίες το νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε απόφαση ανωτάτου 
δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων µέσων κατά απόφασης, 
δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά στον προσδιορισµό ή τη µετατροπή της εργασιακής 
σχέσης µεταξύ εργαζοµένων και του δήµου. Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των 
προηγούµενων εδαφίων, λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας 
συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθµιση ισχύει και όταν η αρµοδιότητα 
ασκείται από το δηµοτικό συµβούλιο.» 
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Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.   
                               

Αριθµ. Απόφ. 143/2021 

                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. την υπ’αριθµ 10324/18-5-2021 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Αποφασίζει την άσκηση έφεσης  κατά της υπ’αριθµ. 114/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας, για 
τους λόγους όπως αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσης. 
2. Εξουσιοδοτεί τον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιο Λιακο: α) να ασκήσει την έφεση κατά 
της υπ’αριθµ. 114/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας και β) εγκρίνει την παράσταση του για 
λογαριασµό του ∆ήµου Εορδαίας κατά την δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε µετ΄αναβολή δικάσιµο κατά την 
εκδίκαση της ανωτέρω έφεσης, υποστηρίζοντας τα συµφέροντα του ∆ήµου Εορδαίας και να προβεί σε όλες 
τις νόµιµες ενεργειες για την εκτέλεση της εντολής αυτής. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  143/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρούλα Σεβαστού.  
2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. Σπόντης ∆ηµήτριος 
4. Στέφανος Μπιγγας 
5.  Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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