
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αριθµ. απόφ. 87/2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  

Από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

  
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 13-4-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα 
από τη µε αρ. πρωτ. 11690/8-4-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 
στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
  Εξουσιοδότηση για παράσταση στον Άρειο Πάγο και ανάθεση σε συµβολαιογράφο σύνταξης 
συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα 
παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος 1.Παρασκευή Βρυζιδου 
2. Ιωάννης Αριστερίδης 2.Γεώργιος Καραίσκος 
3. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης  
4. Κων/νο Σερσεµη   
5. Γεώργιος Χαϊτίδης 
6. Γεώργιος Κοκκινίδης 

  

7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος   
   Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανίδης, ∆ήµαρχος Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  εισηγούµενος  το ανωτέρω  θέµα  ηµερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των 

µελών την υπ’αριθµ 10481/28-3-2016 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας στην 

οποία αναφέρονται τα εξής: «Με την υπ' αριθµ. 249/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 

∆ήµου Εορδαίας αποφασίστηκε η άσκηση αναίρεσης από την πλευρά του ∆ήµου κατά της ∆.Ε.Η. Α.Ε. 

και της υπ' αριθµ. 110/2014 απόφασης του Τριµελούς Εφετείου ∆υτικής Μακεδονίας, µε την οποία 

καθορίστηκε η οριστική τιµή µονάδος της απαλλοτρίωσης του οικισµού Μαυροπηγής και 

εξουσιοδοτήθηκα να την ασκήσω ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου ∆υτικής Μακεδονίας. Την αναίρεση 

αυτή κατέθεσα στις 30/11/2015 στην γραµµατεία του ανωτέρω δικαστηρίου, µε αριθµό κατάθεσης 

36/2015. Απαιτείται απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία: α)Να εξουσιοδοτεί τους 

πληρεξούσιους δικηγόρους Ευθύµιο Λιάκο και Βασίλειο Άτσιο να παραστούν από κοινού ή ο καθένας 

από µόνος του κατά την συζήτηση της ανωτέρω αίτησης αναίρεσης όποτε αυτή προσδιοριστεί να 

εκδικαστεί και τον δικηγόρο Αλέξανδρο Κανδαράκη του Μιχαήλ και της Ελένης, δικηγόρο Αθηνών 

(Α.Μ. ∆.Σ.Α. 3468), κάτοικο Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 150, ΑΦΜ 007900938 ∆.Ο.Υ. Ψυχικού να 

κάνει κάθε απαιτούµενη ενέργεια, ώστε να προσδιορίσει την ανωτέρω αίτηση αναίρεσης του ∆ήµου 

Εορδαίας στην γραµµατεία του Αρείου Πάγου, µε σκοπό να οριστεί ηµεροµηνία δικασίµου αυτής και 

β)Να οριστεί συµβολαιογράφος Εορδαίας, ο οποίος θα συντάξει ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, 

σύµφωνα µε το άρθρο 568 Κ.Πολ.∆., δυνάµει του οποίου ο ∆ήµαρχος Εορδαίας θα εξουσιοδοτεί τους 
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πληρεξούσιους δικηγόρους να προσδιορίσουν την ανωτέρω αίτηση αναίρεσης και να παραστούν κατά 

την εκδίκαση αυτής>>. 

Η εν λόγω δαπάνη θα καληφθεί από τον Κ.Α 00.6494.0000 «Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών 

επιµελητών», όπως αυτή ψηφίστηκε µε την υπ΄αρίθµ 58/2016 Α.Ο.Ε (α/α 302/2016 του Μητρώου 

∆εσµεύσεων). 

     
   Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
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Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω εισήγηση και: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2) την υπ’αριθµ 10481/28-3-2016 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας 
3) Την υπ΄αρίθµ 58/2016 Α.Ο.Ε 
 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 
1. Εξουσιοδοτεί τον κ. Ευθύµιο Λιάκο Νοµικό Συµβούλιο του ∆ήµου Εορδαίας µε Α.Μ 359 και 

τον Βασίλειο Άτσιο του Κυριαζή µε Α.Μ 240, δικηγόρων ∆ικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, 
να παραστούν από κοινού ή ο καθένας από µόνος του κατά την συζήτηση της υπ΄αρίθµ 
36/2015 αίτησης αναίρεσης από την πλευρά του ∆ήµου κατά της ∆.Ε.Η. Α.Ε. και της υπ' 
αριθµ. 110/2014 απόφασης του Τριµελούς Εφετείου ∆υτικής Μακεδονίας, µε την οποία 
καθορίστηκε η οριστική τιµή µονάδος της απαλλοτρίωσης του οικισµού Μαυροπηγής, 
όποτε αυτή προσδιοριστεί να εκδικαστεί καθώς και εξουσιοδοτεί τον δικηγόρο Αλέξανδρο 
Κανδαράκη του Μιχαήλ και της Ελένης, δικηγόρο Αθηνών (Α.Μ. ∆.Σ.Α 3468), κάτοικο 
Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 150, ΑΦΜ 007900938 ∆.Ο.Υ. Ψυχικού και χωρίς αµοιβή, 
ώστε να κάνει κάθε απαιτούµενη ενέργεια για να προσδιορίσει την ανωτέρω αίτηση 
αναίρεσης του ∆ήµου Εορδαίας στην γραµµατεία του Αρείου Πάγου, µε σκοπό να οριστεί 
ηµεροµηνία δικασίµου αυτής. 

2. Αναθέτει στην συµβολαιογράφο Εορδαίας κα. Ασηµίνα Μανώλα του Μιχαήλ ,κάτοικο 
Πτολεµαϊδας, Πόντου 18, ΑΦΜ 077030461 ∆.Ο.Υ Πτολεµαϊδας, την σύνταξη 
συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου από τον ∆ήµαρχο Εορδαίας προς τους ανωτέρω 
∆ικηγόρους µε περιεχόµενο την ανάθεση των απαιτούµενων ενεργειών τους,  έναντι 
αµοιβής 45,00 ευρώ.   

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  87/2016. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Σάββας Ζαµανίδης 

         ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Αριστερίδης 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Κων/νος Σερσεµης 
Γεωργιος Κοκκινιδης 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
 
  

                            
                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                                                                 Σάββας Ζαµανίδης 
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