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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 06-10-2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. 34783/29-09-2017 πρόσκληση της 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 του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας να παραστεί για λογαριασµό του ∆ήµου ενώπιον 
του Β΄Ακυρωτικού Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, στην εκδίκαση της υπ΄αρίθµ ΑΚ 
4249/2016 αίτησης ακύρωσης της Cosmote-Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, κατά την δικάσιµο στις 16-11-2017 ή 
σε οποιαδήποτε µετ΄αναβολή δικάσιµο αυτής.  

.………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………. 
      Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 
έξη (6) µέλη:    
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Ευστάθιος Κατσίδης 

1.Γιώργος Κοκκινιδης 

3. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος                             2. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
4. Απόστολος Καϊδης  
5. Κων/νος Μίχος  
6. Γιώργος Καραισκος  
7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος  
 

 

  …………………………………………………………………………………………………            

Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών την 
υπ΄αρίθµ 34718/29-9-2017 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθυµίου Λιάκου,  η 
οποία έχει ως εξής: 
« Στις 16/11/2017 συζητείται ενώπιων του Β’ Ακυρωτικού Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης η 
υπ’ αριθµ. κατάθεσης ΑΚ4249/2016 αίτηση ακύρωσης της Cosmote-Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. κατά της 
Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Εορδαίας, µε αίτηµα την ακύρωση της απ’ αριθµ. 27323/17-8-2016 απόφασης 
του Τµήµατος Υπηρεσιών ∆όµησης, µε την οποία ανακαλείται η υπ’ αριθµ. πρωτ. 48096/7-8-2015 έγκριση 
εγκατάστασης δοµικών κατασκευών σταθµού κινητής τηλεφωνίας στην Ασβεστόπετρα.  Πρέπει να ληφθεί 
απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή η οποία να µε εξουσιοδοτεί να παραστώ για λογαριασµό του ∆ήµου 
κατά την ανωτέρω δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο στην εκδίκαση της εν λόγω αίτησης 
ακύρωσης.» 
 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 176/2017 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2. Την υπ΄αρίθµ  34718/29-9-2017  εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

Εξουσιοδοτεί το Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιο Χρ.Λιακο, ώστε  να παραστεί για 
λογαριασµό του ∆ήµου ενώπιον του Β΄Ακυρωτικού Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, στην 

ΑΔΑ: 6ΩΧΘΩΡ6-Η21



εκδίκαση της υπ΄αρίθµ ΑΚ 4249/2016 αίτησης ακύρωσης της Cosmote-Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, κατά την 
δικάσιµο στις 16-11-2017 ή σε οποιαδήποτε µετ΄αναβολή δικάσιµο αυτής.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  176/2017. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ευστάθιος Κατσίδης  
Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος  
Απόστολος Καϊδης 
Κων/νος Μίχος  
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
Γεωργιος Καραισκος 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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