
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 255/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  23ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-11-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη δια περιφοράς µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
ύστερα από την αρ. πρωτ. 24295/16-11-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 
4623/2019 και ισχύει, και κατ’ εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 
30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’), της υπ’αριθµ. 
εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθµ. 60249/23-9-2020 καθώς 
και της υπ’αριθµ. ΚΥΑ ∆1 α/ΓΠ.οικ. 68952 (ΦΕΚ 4757/28-10-2020 τα,Β), επίσης της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 
71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899 τΒ) & των ∆Ι∆Α∆/Φ69/133/οικ 20764/7-11-2020 & 427/77440/1311-2020 εγκ του 
ΥΠΕΣ για να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Εξουσιοδότηση του Νοµικοί Συµβούλου για παράσταση σε δίκη προς υπεράσπιση των συµφερόντων του 
∆ήµου Εορδαίας. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης   
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
8. Κοκκινιδης Ευστάθιος 

  

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ 
23588 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου ∆ήµου Εορδαίας  κ. Ευθ. Λιάκου, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή για 
τις κάτωθι υποθέσεις: 
1. Στις 6/11/2019 συζητήθηκε ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου ∆υτικής Μακεδονίας η από 15-1-2018, µε 
αριθµό έκθεσης κατάθεσης 11/26-1-2018 αίτηση  του ∆ήµου Εορδαίας κατά της ∆ΕΗ Α.Ε., η οποία 
συνεκδικάσθηκε µε την από 4-1-2018, µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης 1/4-1-2018, αίτηση της ∆ΕΗ Α.Ε. κατά 
του ∆ήµου Εορδαίας, για τον καθορισµό οριστικής τιµής µονάδος αποζηµίωσης των ακινήτων του ∆ήµου και 
των πάνω σ’ αυτά συστατικών και παραρτηµάτων, τα οποία απαλλοτριώθηκαν  αναγκαστικώς, υπέρ του 
∆ηµοσίου και µε δαπάνες της αντιδίκου, ∆.Ε.Η. Α.Ε., µε την µε αριθ. ∆9/∆/Φ53/8773/2272/2-9-2014 κοινή 
απόφαση 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, της 
οικιστικής περιοχής Τ.Κ. Πτελεώνα ∆ήµου Εορδαίας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (ΟΝΠ7), έκτασης 
συνολικού εµβαδού 400.288,82 τ.µ. (οικιστική περιοχή έκτασης 394.081,82 τ.µ. + παρακείµενο νεκροταφείο 
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έκτασης 6.207 τ.µ.), για τις ανάγκες εκµετάλλευσης του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου 
∆υτικής Μακεδονίας της ∆.Ε.Η. Α.Ε.  
    Πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή η οποία να µε εξουσιοδοτεί και να µου αναθέτει: 
1)Να  καταθέσω την από 15-1-2018, µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης 11/26-1-2018 αίτηση του ∆ήµου Εορδαίας 
κατά της ∆ΕΗ Α.Ε., ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου ∆υτικής Μακεδονίας, 2)Να παραστώ για λογαριασµό 
του ∆ήµου Εορδαίας κατά την δικάσιµο της 6ης Νοεµβρίου 2019, ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου ∆υτικής 
Μακεδονίας κατά την εκδίκαση της ανωτέρω αίτησης. Επίσης να εγκρίνει την κατάθεση της ανωτέρω αίτησης 
και την διενεργηθείσα παράστασή µου για λογαριασµό του ∆ήµου κατά την δικάσιµο της 6ης Νοεµβρίου 
2019, στην εκδίκαση της από 15-1-2018, µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης 11/26-1-2018 αίτησης του ∆ήµου 
Εορδαίας κατά της ∆ΕΗ Α.Ε., η οποία συνεκδικάσθηκε µε την από 4-1-2018, µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης 
1/4-1-2018, αίτηση της ∆ΕΗ Α.Ε. κατά του ∆ήµου Εορδαίας. Η λήψη της απόφασης αυτής απαιτείται για την 
συµπλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων της παράστασης του ∆ήµου Εορδαίας ενώπιον του Τριµελούς 
Εφετείου ∆υτικής Μακεδονίας και πρέπει να προσκοµιστεί στην γραµµατεία του ∆ικαστηρίου εντός 15 
ηµέρων, ήτοι µέχρι τις 23 Νοεµβρίου 2020…»  
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά. Τα µέλη Αθ. Τερζοπουλου  & Στ. Μπίγγας 
δήλωσαν παρόν.   
                                

Αριθµ. Απόφ. 255/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. την υπ’αριθµ 23588/9-11-2020 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου ∆ήµου Εορδαίας   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1) Εξουσιοδοτεί:  α) το Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Εορδαίας Ευθ. Λιακο,  να  καταθέσει  την από 15-1-
2018, µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης 11/26-1-2018 αίτηση του ∆ήµου Εορδαίας κατά της ∆ΕΗ Α.Ε., ενώπιον 
του Τριµελούς Εφετείου ∆υτικής Μακεδονίας.  

β) Να παραστεί για λογαριασµό του ∆ήµου Εορδαίας κατά την δικάσιµο της 6ης Νοεµβρίου 2019, ενώπιον 
του Τριµελούς Εφετείου ∆υτικής Μακεδονίας κατά την εκδίκαση της ανωτέρω αίτησης.  

3) Εγκρίνει την κατάθεση της ανωτέρω αίτησης και την διενεργηθείσα παράστασή του Νοµικού Συµβούλου  
για λογαριασµό του ∆ήµου κατά την δικάσιµο της 6ης Νοεµβρίου 2019, στην εκδίκαση της από 15-1-2018, µε 
αριθµό έκθεσης κατάθεσης 11/26-1-2018 αίτησης του ∆ήµου Εορδαίας κατά της ∆ΕΗ Α.Ε., η οποία 
συνεκδικάσθηκε µε την από 4-1-2018, µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης 1/4-1-2018, αίτηση της ∆ΕΗ Α.Ε. κατά 
του ∆ήµου Εορδαίας. Η λήψη της απόφασης αυτής απαιτείται για την συµπλήρωση των τυπικών 
προϋποθέσεων της παράστασης του ∆ήµου Εορδαίας ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου ∆υτικής Μακεδονίας. 

Τα µέλη Αθ. Τερζοπουλου  & Στ. Μπίγγας δήλωσαν παρόν.   
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 255 /2020. 

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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