
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                Αριθµ. Α̟όφ. 260 / 2018 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 14ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   27-9-2018    ηµέρα  ∆ευτέρα     και  
ώρα  7 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε      το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  19870/21-9-2018   ̟ρόσκληση 
του  Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου  η ο̟οία ε̟ιδόθηκε 
στον καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67   του Ν. 

3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα: 
………………………………………………………………………………………… 
  Α̟’ ευθείας ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο για σύνταξη 
αιτιολογικής έκθεσης ̟ρος νοµοθετική ε̟ίλυση οικονοµικής 
διαφοράς δηµιουργηθείσας α̟ό την α̟αλλοτρίωση της 
Μαυρο̟ηγής. 
…………………………………………………………………………… 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                           

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Καραφουλίδης Ανέστης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Βύρλιος Μάρκος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Παπάς Ευθύµιος 
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
6 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 6 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
7 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 7 Τσολακίδης Ισαάκ 
8 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 8  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής     
9 Κοκκινίδης Γεώργιος 9 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
10 Χαιτίδης Γεώργιος 10 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
11 Αριστερίδης Ιωάννης 11 Κάλφας Γεώργιος 
12 Παπαοικονόµου Παντελής 12 Κύρκα Μαρία 

    13 Βρυζίδου Παρασκευή 13 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
    14 Μπίγγας Στέφανος   

15 Ανδρεάδης Κων/νος 
16 Καραίσκος Γεώργιος       
17 Μίχος Κωνσταντίνος         
18 Απαζίδου Σοφία 
19 Ανδρονικίδου Ιωάννα   
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20 Χόλµπα Αντωνία 

O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
        0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  α̟ών             
∆ηµαρχεύων ο Αριστερίδης Ιωάννης       
………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………………… 
  Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι:  Κατά την διαδικασία των 
α̟αλλοτριώσεων της Το̟ικής Κοινότητας Μαυρο̟ηγής και µετά 
την έκδοση α̟όφασης σε δεύτερο βαθµό αναφορικά µε την 
οριστική τιµή µονάδος,  ανέκυψε  σηµαντική διαφορά στα 
ε̟ιδικασθέντα ̟οσά του δευτεροβαθµίου δικαστηρίου εν 
συγκρίσει µε τα ̟οσά α̟οζηµιώσεων  ̟ου ε̟ιδίκασε ̟ρωτοδίκως 
το  αρµόδιο ̟ρωτοβάθµιο δικαστήριο κατά τον ορισµό της 
̟ροσωρινής τιµής µονάδος.   Αναλυτικότερα, η εν λόγω υ̟όθεση 
ξεκίνησε  το 2012 όταν το Μονοµελές Πρωτοδικείο Κοζάνης 
α̟οφάσισε την καταβολή α̟ό τη ∆ΕΗ  α̟οζηµιώσεων για τις υ̟ο 
α̟αλλοτρίωση εκτάσεις της Μαυρο̟ηγής ̟ροκειµένου η 
ε̟ιχείρηση να ε̟εκτείνει το ορυχείο της ̟εριοχής. Η ∆ΕΗ 
κατέβαλε τα αρχικώς ε̟εδικασθέντα ̟οσά α̟οζηµιώσεων µε βαση 
την ̟ροσωρινή τιµή µονάδος  και ̟αράλληλα ̟ροσέφυγε το 2014 
στο Εφετείο ∆υτικής Μακεδονίας ̟ροκειµένου να εκδώσει 
α̟όφαση οριστικής τιµής µονάδος. Το Εφετείο λαµβάνοντας 
υ̟όψη τις αντικειµενικές αξίες  των ακινήτων στην ̟εριοχή µείωσε 
κατά ̟ολύ τις ̟ρωτόδικες τιµές των α̟οζηµιώσεων  
υ̟οχρεώνοντας τους δικαιούχους -µεταξύ αυτών και ο ∆ήµος 
Εορδαίας- να ε̟ιστρέψουν στη ∆ΕΗ ένα σηµαντικό µέρος των  
Χρηµάτων, το ο̟οίο για τον ∆ήµο µας µόνο ανέρχεται σε ̟ερί̟ου  
3 µε 3,5 εκατοµµύρια ευρώ.  
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Κατό̟ιν των ανωτέρω,  ανέκυψε σοβαρότατο ζήτηµα σχετικά µε 
το κατά ̟όσο είναι εφικτή η ε̟ιστροφή της ε̟ιδικασθείσας 
χρηµατικής διαφοράς ̟ρος τη ∆ΕΗ.  Στα ̟λαίσια εξεύρεσης 
κά̟οιας συµβιβαστικής λύσης, ακολούθησαν διαβουλεύσεις τόσο 
µε την ίδια τη  ∆ΕΗ Α.Ε., όσο και µε αρµοδίους κυβερνητικούς 
φορείς, α̟ό τις ο̟οίες κατέστη σαφές ότι  το εν λόγω ζήτηµα  θα 
µ̟ορούσε να ε̟ιλυθεί µόνο  µε ψήφιση νοµοθετικής ρύθµισης. 
 Ε̟ειδή, αφενός µεν το συγκεκριµένο ζήτηµα είναι  µείζονος 
σηµασίας για τα συµφέροντα του ∆ήµου και των δηµοτών του, 
αφετέρου δε, ο χειρισµός του α̟αιτεί εξειδικευµένη γνώση και 
εµ̟ειρία,  ̟ροτείνεται κατό̟ιν της α̟αραίτητης έρευνας αγοράς 
̟ου ̟ροηγήθηκε,  η α̟’ ευθείας ανάθεση σε  εξειδικευµένο 
δικηγορικό γραφείο των Αθηνών ̟ροκειµένου να συντάξει 
αιτιολογική έκθεση  ̟ροκειµένου να κατατεθεί εν συνεχεία 
νοµοθετική ρύθµιση για την ε̟ίλυση της εν λόγω οικονοµικής 
διαφοράς δηµιουργηθείσας  α̟ό την διαφορο̟οίηση των 
α̟οφάσεων των αρµοδίων ∆ικαστηρίων αναφορικά µε την 
α̟αλλοτρίωση της Μαυρο̟ηγής, ως αναφέρθη.  
Τέλος, ε̟ισηµαίνεται ότι  ο υ̟ηρετών µε ̟άγια αντιµισθία  
∆ικηγόρος του ∆ήµου µας δήλωσε ότι συναινεί στην ανάθεση της 
εν λόγω υ̟οθέσεως, ό̟ως αναλυτικά εκτέθηκε ανωτέρω, εξαιτίας 
της σ̟ουδαιότητας και της εξειδίκευσης ̟ου αυτή α̟αιτεί.   
Για την αµοιβή της ανωτέρω υ̟όθεσης ̟ροτείνεται το ̟οσό των 
8.000 € + ΦΠΑ  
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
 
                                           Αριθµ. α̟όφ. 260/2018 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του την εισήγηση του Προέδρου , το 
γεγονός ότι θεωρεί µείζον το εν λόγω θέµα και α̟αιτεί 
εξειδικευµένη γνώση χειρισµού της υ̟όθεσης ,  τις αναφερόµενες 
διατάξεις , τις το̟οθετήσεις των δηµοτικών Συµβούλων οι ο̟οίες 
είναι καταγεγραµµένες στα α̟οµαγνητοφωνηµενα ̟ρακτικά.  
 
                                   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

1. Την α̟’ ευθείας ανάθεση σύνταξης αιτιολογικής έκθεσης σε 
εξειδικευµένο ∆ικηγορικό Γραφείο ̟ρος νοµοθετική ε̟ίλυση 
οικονοµικής διαφοράς δηµιουργηθείσας α̟ό την 
α̟αλλοτρίωση της Τ.Κ. Μαυρο̟ηγής. 
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2. Εξειδικεύει ̟ίστωση 8.000 € + ΦΠΑ α̟ό τον ΚΑ 00.6111.0000 
« Αµοιβές δικηγόρων και συµβολαιογράφων » του ̟ρ/σµού 
οικ. Έτους 2018 για την αµοιβή του ∆ικηγορικού Γραφείου 
για την εν λόγω υ̟όθεση. 

 
Η ∆Σ Αντωνία Χόλµ̟α ψήφισε λευκό  
Οι ∆Σ  Π Βρυζίδου , Κ Μίχος, Γ Καραισκος και Ι Ανδρονικίδου 
ψήφησαν ̟αρών δηλώνοντας ότι συµφωνούν µε την ανάθεση 
µόνο εάν υ̟άρχει έγγραφη α̟άντηση α̟ό τον ε̟ίτρο̟ο για τη 
νοµιµότητα της δα̟άνης. 
 

             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.  260  /2018 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                          Ο ∆ηµαρχεύων                                 Τα Μέλη 
                   Αριστερίδης Ιωάννης     

 1.   Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.   Καίδης Απόστολος 

 3.   Κατσίδης Ευστάθιος 

 4.   Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5.   Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6.   Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 7.   Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 8.   Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 9 .  Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

     10. Χαιτίδης Γεώργιος 

 11.  Αριστερίδης Ιωάννης 

 12.  Παπαοικονόµου Παντελής 

 13 . Βρυζίδου Παρασκευή 

 14.   Μπίγγας Στέφανος 

 15.   Σιδηρόπουλος Σοφοκλής     

               Πτολεµαΐδα 16.  Ανδρεάδης Κων/νος 

     Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού       17.  Καραίσκος Γεώργιος       

              Συµβουλίου      18.  Μίχος Κωνσταντίνος         

 19.   Απαζίδου Σοφία 

 20.   Ανδρονικίδου Ιωάννα       

 Παντελής Πα̟αοικονόµου           21.   Χολµπα Αντωνία 
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