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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 65/2019 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
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 αίτησης αναγνώρισης των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων που 
ανήκουν στην οικιστική περιοχή Τ.Κ.Πτελεωνα του ∆ήµου Εορδαίας.     
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Φώτιος Ιορδανίδης                              1. Σάββας Ζαµανίδης 
2. Καιδης Απόστολος 2.Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
3. Γεώργιος Θεοδοσιάδης  3.Γεώργιος Καραϊσκος 
4. Στεφανος Μπιγγας 4. Ευσταθιος Κατσιδης 
5. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος  
  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
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. . ∆υνάµει 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, κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση, 
υπέρ του ∆ηµοσίου και µε δαπάνες της Ανώνυµης Εταιρίας, µε την επωνυµία : «∆ηµόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισµού Α.Ε.» (∆.Ε.Η. Α.Ε.), της οικιστικής περιοχής Τ.Κ. Πτελεώνα ∆ήµου Εορδαίας Περιφερειακής 
Ενότητας Κοζάνης, έκτασης συνολικού εµβαδού 400.288,82 τ.µ. (οικιστική περιοχή έκτασης, 394.081,82 τ.µ. 
+ παρακείµενο νεκροταφείο έκτασης 6.207 τ.µ.), για τις ανάγκες εκµετάλλευσης του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 
του Λιγνιτικού Κέντρου ∆υτικής Μακεδονίας της ∆.Ε.Η. Α.Ε. (ΟΝΠ7). Ο ∆ήµος θα αιτηθεί να αναγνωριστεί 
κύριος στα κάτωθι ακίνητα: 
1)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 97 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 15,  απαλλοτριούµενης 
έκτασης 866 τ.µ.,  
2)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 256 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 32,  απαλλοτριούµενης 
έκτασης 519 τ.µ.,  
3)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 103 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 14,  απαλλοτριούµενης 
έκτασης 1.214 τ.µ.,  
4)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 13 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 1 (πάρκο),  
απαλλοτριούµενης έκτασης 1.125 τ.µ.,  
5)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 19 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 8 (πάρκο),  
απαλλοτριούµενης έκτασης 540 τ.µ.,   
6)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 301 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 17 (πλατεία),  
απαλλοτριούµενης έκτασης 3.194 τ.µ.,   
7)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 306 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 39 (πλατεία),  
απαλλοτριούµενης έκτασης 418 τ.µ.,  
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8)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 29 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 16 (πρανή),  
απαλλοτριούµενης έκτασης 664 τ.µ.,   
9)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 168 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 27 (πρανή),  
απαλλοτριούµενης έκτασης 2.578 τ.µ.,   
10)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 169 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 29 (πρανή),  
απαλλοτριούµενης έκτασης 4.457 τ.µ.,  
11)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 291 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 38 (πρανή),  
απαλλοτριούµενης έκτασης 736 τ.µ.,   
12)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 110 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 13 (σχολείο),  
απαλλοτριούµενης έκτασης 1.770 τ.µ.,  
13)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 343 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 19 (τσιµενταύλακας),  
απαλλοτριούµενης έκτασης 60 τ.µ.,   
14)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 304 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 20 (τσιµενταύλακας),  
απαλλοτριούµενης έκτασης 77 τ.µ.,   
15)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 305 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 21 (τσιµενταύλακας),  
απαλλοτριούµενης έκτασης 72 τ.µ.,   
16)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 344 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 22 (τσιµενταύλακας),  
απαλλοτριούµενης έκτασης 61 τ.µ.,   
17)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 345 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 23 (τσιµενταύλακας),  
απαλλοτριούµενης έκτασης 78 τ.µ.,   
18)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 346 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 24 (τσιµενταύλακας),  
απαλλοτριούµενης έκτασης 65 τ.µ.,  
19)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 347 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 25 (τσιµενταύλακας),  
απαλλοτριούµενης έκτασης 73 τ.µ.,  
20)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 348 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 26 (τσιµενταύλακας),  
απαλλοτριούµενης έκτασης 34 τ.µ.,   
21)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 342 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 34 (υδραγωγείο),  
απαλλοτριούµενης έκτασης 150 τ.µ.,   
22)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στα ακίνητα Π1, δρόµοι  απαλλοτριούµενης έκτασης 73.080,82 τ.µ.,   
23)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο ακίνητο Π2, νεκροταφείο  απαλλοτριούµενης έκτασης 6.207 τ.µ.,   
24)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 6 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 1,  απαλλοτριούµενης 
έκτασης 1.760 τ.µ.,   
25)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 147 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 26,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 540 τ.µ.,   
26)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 1 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 1,  απαλλοτριούµενης 
έκτασης 585 τ.µ.,   
27)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 72 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2,  απαλλοτριούµενης 
έκτασης 1.059 τ.µ.,  
28)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 74 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2,  απαλλοτριούµενης 
έκτασης 1.380 τ.µ.,   
29)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 51 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 10,  απαλλοτριούµενης 
έκτασης 468 τ.µ.,  
30)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 111 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 13,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 300 τ.µ.,   
31)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 188 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 23,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 469 τ.µ.,   
32)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 158 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 25,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 322 τ.µ.,   
33)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 144 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 26,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 908 τ.µ.,   
34)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 258 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 30,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 1.232 τ.µ.,  
35)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 262 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 30,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 1.353 τ.µ.,  
36)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 263 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 30,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 1.537 τ.µ.,   
37)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 269 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 31,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 983 τ.µ.,  
38)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 135 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 34,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 695 τ.µ.,   
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39)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 140 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 34,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 505 τ.µ.,  
40)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 307 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 40,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 841 τ.µ.,  
41)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 308 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 40,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 931 τ.µ.,   
42)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 309 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 40,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 915 τ.µ.,   
43)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 310 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 40,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 883 τ.µ.,   
44)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 311 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 40,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 874 τ.µ.,  
45)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 312 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 40,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 887 τ.µ.,   
46)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 313 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 40,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 844 τ.µ.,   
47)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 314 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 40,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 750 τ.µ.,  
48)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 315 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 40,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 812 τ.µ.,   
49)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 316 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 40,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 826 τ.µ.,  
50)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 317 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 40,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 831 τ.µ.,   
51)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 318 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 40,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 848 τ.µ.,   
52)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 319 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 41,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 977 τ.µ.,   
53)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 320 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 41,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 859 τ.µ.,   
54)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 321 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 41,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 838 τ.µ.,   
55)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 322 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 41,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 859 τ.µ.,   
56)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 323 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 41,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 916 τ.µ.,  
57)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 324 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 41,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 888 τ.µ.,  
58)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 325 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 41,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 926 τ.µ.,   
59)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 326 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 41,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 829 τ.µ.,  
60)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 327 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 41,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 833 τ.µ.,  
61)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 328 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 41,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 834 τ.µ.,   
62)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 329 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 41,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 872 τ.µ.,  
63)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 334 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 43,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 921 τ.µ.,   
64)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 335 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 43,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 926 τ.µ.,   
65)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 337 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 43,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 835 τ.µ.,  
66)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 338 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 43,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 844 τ.µ.,   
67)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 217 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 21,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 529 τ.µ.,  
68)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 104 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 14,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 888 τ.µ.,   
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69)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 37 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 9,  απαλλοτριούµενης 
έκτασης 1.667 τ.µ.,   
70)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 71 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2, απαλλοτριούµενης 
έκτασης 465 τ.µ., 
71)Κατά πλήρη κυριότητα (100%), στο υπ’ αριθ. 129 οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 34,  
απαλλοτριούµενης έκτασης 1.165 τ.µ. 
…… 
  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. 65/2019 

  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. Ευθυµίου Λιάκου , Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου 
Εορδαίας 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 

1.Να ασκηθεί  αίτηση αναγνώρισης των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων, όπως αναλυτικά ααναφέρονται στο 
σκεπτικό της παρούσης, που ανήκουν στον ∆ήµο Εορδαίας δυνάµει 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, κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση, υπέρ του ∆ηµοσίου και µε δαπάνες της Ανώνυµης 
Εταιρίας, µε την επωνυµία : «∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε.» (∆.Ε.Η. Α.Ε.), της οικιστικής περιοχής 
Τ.Κ. Πτελεώνα ∆ήµου Εορδαίας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, έκτασης συνολικού εµβαδού 400.288,82 
τ.µ. (οικιστική περιοχή έκτασης, 394.081,82 τ.µ. + παρακείµενο νεκροταφείο έκτασης 6.207 τ.µ.), για τις 
ανάγκες εκµετάλλευσης του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου ∆υτικής Μακεδονίας της ∆.Ε.Η. 
Α.Ε. (ΟΝΠ7), 
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, όπως αναλυτικά ααναφέρονται στο 
σκεπτικό της παρούσης, 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 65/2019. 

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

 

                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 
Καιδης Αποστολος 

                    Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Στέφανος Μπίγγας 

 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΞ9ΥΩΡ6-ΤΜΤ
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