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Αριθµ. απόφ. 66/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 12-7-2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε
την αρ. πρωτ. 13505/9-7-2019 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:
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
Λήψη απόφασης σχετικά µε την άσκηση αιτήσης αναγνώρισης των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων που
ανήκουν στις Τ.Κ.Μαυροπηγης & Κοµανου του ∆ήµου Εορδαίας.
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη:

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Φώτιος Ιορδανίδης
Καιδης Απόστολος
Γεώργιος Θεοδοσιάδης
Στεφανος Μπιγγας
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σάββας Ζαµανίδης
2.Ιωαννης Τσοκτουρίδης
3.Γεώργιος Καραϊσκος
4. Ευσταθιος Κατσιδης

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Απόντος του Πρόεδρου, ο Αντιπρόεδρος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την υπ’αριθµ
12665/27-6-2019 εισήγηση του κ.Ευθυµιου Λιακου , Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου µας , η οποία έχει ως
εξής:
«ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση και εισήγηση για την κατάθεση αιτήσεων αναγνώρισης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή για
τις κάτωθι υποθέσεις:
1 ……
2.∆υνάµει της µε αριθ. ∆9/∆/Φ53/9455/2442/2-9-2014 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 294/8-9-2014 Φ.Ε.Κ., τεύχος
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδοµικών Θεµάτων, κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση, υπέρ
του ∆ηµοσίου και µε δαπάνες της Ανώνυµης Εταιρίας, µε την επωνυµία : «∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού
Α.Ε.» (∆.Ε.Η. Α.Ε.), κτηµατικής έκτασης συνολικού εµβαδού 10.578.346,89 τ.µ., που βρίσκεται στις Τ.Κ.
Μαυροπηγής και Κοµάνου του ∆ήµου Εορδαίας και Τ.Κ. Ποντοκώµης του ∆ήµου Κοζάνης της Περιφερειακής
Ενότητας Κοζάνης (απαλλοτρίωση Ο∆ΠΚ 1), για τις ανάγκες εκµετάλλευσης των Ορυχείων Μαυροπηγής
και Νοτιοδυτικού Πεδίου της ∆.Ε.Η. Α.Ε….
Επειδή απαιτείται η λήψη απόφασης για την άσκηση αιτήσεων αναγνώρισης των υπό απαλλοτρίωση
ακινήτων που ανήκουν στον ∆ήµο Εορδαίας στις τρεις ανωτέρω αναγκαστικές απαλλοτριώσεις παρακαλώ για
τη λήψη της σχετικής απόφασης.»
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Αριθµ. απόφ. 66/2019
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε:
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
2. τις διαταξεις του Ν.4555/2018
3. της υπ’ αριθ. ∆9/∆/Φ53/8773/2272/2-9-2014 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 294/8-9-2014 Φ.Ε.Κ., τεύχος
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδοµικών Θεµάτων
4. την υπ’αριθµ 12665/27-6-2019 εισήγηση του κ.Ευθυµιου Λιακου , Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα
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1.Να ασκηθεί αίτηση αναγνώρισης των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων που ανήκουν στον ∆ήµο Εορδαίας
δυνάµει της µε αριθ. ∆9/∆/Φ53/9455/2442/2-9-2014 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 294/8-9-2014 Φ.Ε.Κ., τεύχος Αναγκαστικών
Απαλλοτριώσεων και Πολεοδοµικών Θεµάτων, κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση, υπέρ του ∆ηµοσίου
και µε δαπάνες της Ανώνυµης Εταιρίας, µε την επωνυµία : «∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε.» (∆.Ε.Η.
Α.Ε.), κτηµατικής έκτασης συνολικού εµβαδού 10.578.346,89 τ.µ., που βρίσκεται στις Τ.Κ. Μαυροπηγής και
Κοµάνου του ∆ήµου Εορδαίας και Τ.Κ. Ποντοκώµης του ∆ήµου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας
Κοζάνης (απαλλοτρίωση Ο∆ΠΚ 1), για τις ανάγκες εκµετάλλευσης των Ορυχείων Μαυροπηγής και
Νοτιοδυτικού Πεδίου της ∆.Ε.Η. Α.Ε,
2. Εξουσιοδοτεί το Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιο Χρ.Λιακο µε ΑΜ 359 ∆Σ Κοζάνης, ώστε
να ασκήσει αίτηση αναγνώρισης των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων που ανήκουν στον ∆ήµο Εορδαίας και
έχουν απαλλοτριωθεί δυνάµει της ανωτέρω απαλλοτρίωσης και να παραστεί κατά την εκδίκαση αυτής ή σε
οποιαδήποτε µετ΄αναβολή συζήτηση αυτής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 66/2019.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος
Φώτιος Ιορδανίδης
Καιδης Αποστολος
Γεώργιος Θεοδοσιάδης
Στέφανος Μπίγγας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

2

