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ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
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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 Νοµικού Συµβούλου για κατάθεση κύριας παρέµβασης, προς υπεράσπιση των 
συµφερόντων του ∆ήµου Εορδαίας, ενωπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, σχετ µε την (αρ. κατ. 
ΤΜ 124/2020) αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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. … 
2.   Οι Καλλιόπη Απατσίδου κλπ (συν. 3 ονόµατα) άσκησαν κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου την από 22-7-
2020 (αρ. κατ. ΤΜ 124/2020) αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998, µε την οποία ζητούν να 
αναγνωριστούν το δικαίωµα κυριότητας τους επί του υπ' αριθµ. 5549 αγροτεµαχίου έκτασης 8.128 τ.µ., µε 
ΚΑΕΚ 27112 68 13 011 και να διαταχθεί η διόρθωση της ανακριβούς αυτής πρώτης εγγραφής στα 
κτηµατολογικά βιβλία του Κτηµατολογικού Γραφείου Εορδαίας. Από τα στοιχεία του φακέλου που 
υποβλήθηκαν στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (∆ικαστικό Γραφείο Κοζάνης) προέκυψε ότι το επίδικο 
τεµάχιο µε  ΚΑΕΚ 27112 68 13 011 εµπίπτει εντός του υπ' αριθµ. 14927 τεµαχίου εµβαδού 19.710 τ.µ., το 
οποίο φέρεται στο απόσπασµα κτηµατολογικού πίνακα της ως άνω διανοµής ως κοινοτικός δρόµος. 
Εποµένως πρέπει να ασκηθεί παρέµβαση από την πλευρά του ∆ήµου Εορδαίας στην ανωτέρω ανοιγείσα 
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δίκη, ως αληθής κύριος τµήµατος έκτασης του γεωτεµαχίου µε  ΚΑΕΚ 27112 68 13 011, το οποίο (τµήµα) 
εµπίπτει στην ανωτέρω αναφερόµενη έκταση του υπ' αριθµ. 14927 τεµαχίου της Οριστικής ∆ιανοµής 
αγροκτήµατος Πτολεµαιδας έτους 1934-35, συνολικού εµβαδού 19.710 τ.µ. 
  Πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή η οποία να µε εξουσιοδοτήσει να καταθέσω την 
εν λόγω παρέµβαση και να παραστώ για λογαριασµό του ∆ήµου κατά την δικάσιµο εκδίκασης της εν λόγω 
παρέµβασης. Η προθεσµία για την άσκηση (κατάθεση και επίδοση του στους διαδίκους) του ενδίκου µέσου 
είναι έως την 1η ∆εκεµβρίου 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. 256/2020 

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 

Εξουσιοδοτεί το Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Εορδαίας να καταθέσει κύρια παρέµβαση κατά των Καλλιόπη 
Απατσίδου κλπ (συν. 3 ονόµατα),  και να παραστεί για λογαριασµό του ∆ήµου κατά την  εκδίκαση της εν 
λόγο παρέµβασης, η οποία  αφορά την  από 22-7-2020 (αρ. κατ. ΤΜ 124/2020) αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 
Ν. 2664/1998 που άσκησαν οι Καλλιόπη Απατσίδου κλπ (συν. 3 ονόµατα) κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, 
ενωπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης. 

Τα µέλη Αθ. Τερζοπουλου  & Στ. Μπίγγας δήλωσαν παρόν.   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 256 /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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