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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 25-8-2017 ηµέρα Παρασκευη και ώρα 10:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 29088/21-
8-2017 πρόσκληση του Προέδρου , η οποία 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 του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας να καταθέσει αίτηση στο  Εφετείο Ιωαννινων, µε αίτηµα την 
επέκταση του σκοπού του δωρηθέντος σχολικού συγκροτήµατος, της δωρήτριας Χριστίνας Βούλγαρη και να παραστεί για 
λογαριασµό του ∆ήµου κατά την δικάσιµο  που θα ορισθεί ή σε οποιαδήποτε µετ΄αναβολή δικάσιµο  . 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1.Γιώργος Κοκκινιδης 
2.Γιώργος Καραισκος 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Απόστολος Καϊδης  
6. Στέφανος Μπίγγας   
7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος,   

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι  την από 24-8-
2017 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθυµίου Λιάκου, ο οποίος εισηγείται τα κάτωθι: 
«Με το υπ' αριθµ. 19.294/23-5-2003 συµβόλαιο δωρεάς αγροτεµαχίου µετά του επ' αυτού σχολικού συγκροτήµατος, 
αντικειµενικής αξίας 559.983,77 ευρώ της συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ∆ήµητρας Τσατσαρέλη-Θεοδώρου, το οποίο 
µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου Εορδαίας στον τόµο 175 και αριθµό 262, η δωρήτρια Χριστίνα 
Βούλγαρη του Θεοδοσίου και της Σµαρώς δώρησε στον τότε ∆ήµο Πτολεµαΐδας το υπ' αριθµ. 6800 αγροτεµάχιο, Α' 
κατηγορίας, έκτασης 6.110 τ.µ., που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή του αγροκτήµατος “Άνω Πτολεµαΐδας”. Επειδή 
στο συµβόλαιο αυτό αναφέρεται ότι θα µπορεί να λειτουργεί µόνο ως νηπιαγωγείο, παιδικός σταθµός, δηµοτικό σχολείο 
και ως σχολή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, χωρίς να αναφέρεται η χρήση του ως γυµνάσιο ή λύκειο, πρέπει να ασκηθεί 
αίτηση στο  Εφετείο Ιωαννινων, µε αίτηµα την επέκταση του σκοπού του δωρηθέντος σχολικού συγκροτήµατος. Πρέπει 
να ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή η οποία να µε εξουσιοδοτήσει να καταθέσω την σχετική αίτηση και να 
παραστώ για λογαριασµό του ∆ήµου Εορδαίας κατά την προσδιορισθείσα δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε µετ' αναβολή 
δικάσιµο στην εκδίκαση του εν λόγω δικαστηρίου.» 
Απαιτείται δε η ανάθεση επίδοσης της  ανωτέρω αίτησης προς την Αποκεντρωµένη ∆/ση Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας από 
∆ικαστικό Επιµελητή. 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά  
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. την από 24-8-2017 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1. Εξουσιοδοτεί το Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιο Χρ.Λιακο, ώστε να καταθέσει αίτηση στο  Εφετείο 
Ιωαννινων, µε αίτηµα την επέκταση του σκοπού του δωρηθέντος σχολικού συγκροτήµατος, της δωρήτριας Χριστίνας 
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Βούλγαρη, ώστε να συµπεριληφθεί στην χρήση του και ως Γυµνάσιο & Λύκειο και να παραστεί για λογαριασµό του ∆ήµου 
κατά την προσδιορισθείσα δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε µετ΄αναβολή δικάσιµο. 

2. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο να προβεί στην ανάθεση επίδοσης της ανωτέρω αίτησης προς την Αποκεντρωµένη ∆/ση 
Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας σε ∆ικαστικό Επιµελητή.   

 
   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  147/2017. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 
Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Απόστολος Καϊδης 
Στέφανος Μπίγγας 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

              ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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