
∆ΗΜΟΣ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                    Αριθµ. Απόφ.   72/ 2021 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 18ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεµαΐδα   σήµερα   23-7-2021     ηµέρα  Παρασκευή    και  ώρα  3 µ.µ.   το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο   συνήλθε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( σχετική η υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020   
εγκύκ ΥΠ ΕΣ)   ύστερα  από    την  υπ ’αριθ. 15362/19-7-2021  πρόσκληση  του προέδρου που 
επιδόθηκε νόµιµα  στον καθένα από τους συµβούλους χωριστά επίσης και στον κ. ∆ήµαρχο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 στην οποία πρόσκληση περιεχόταν 
τα παρακάτω θέµατα: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Καθορισµός τιµή µονάδος προσκυρούµενης δηµοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Μαριγώς 
Χατζηαυγουστίδη 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

 
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
  Ο ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών    
………………………………………………………………………………………………………………. 
. Ο Πρόεδρος της  Κοινότητας  Πτολεµαΐδας   παρευρέθηκε  στην Συνεδρίαση. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Χαρακτσής Ιωάννης 1. Τερζοπούλου Αθηνά 

2. Ορφανίδης ∆ηµήτρης 2. Σίσσιος Μιχάλης  

3. Καϊδου Άννα 3. Μίχος Κωνσταντίνος 

4. Καρακασίδης ∆ηµήτρης 4. Τ αϊρίδης Χρύσανθος 

5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 5. ∆ίκας Ιωάννης 

6. Κεσκερίδης Χρήστος 6. Τσάγια Ειρήνη 

7. Αντωνιάδου Μαρία 7. Τραχανάς ∆ηµήτρης 

8. Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 8. Κωτσίδης Στεφανος 

9. Κάλφας Παναγιώτης 9. Μωυσιάδης Στυλιανός 
10. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 10. Τουρτούρης Αθανάσιος 

11. Αντωνιάδης Κυριάκος 11. Παπαχρήστου Αναστάσιος 

12. Πράπα Αναστασία 12. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

13. Φουρκιώτης Νικόλαος  

14. Μπίγγας Στέφανος   

15. Κοκκινίδης Ευστάθιος  

16. Μαυρίδου Μάρθα   

17. Σολαχίδου Βασιλική  

18. Καραβασίλης Ιωάννης  

19. Σπόντης ∆ηµήτριος  

20. Σεβαστού  Ζαφειρούλα  

21. Χόλµπα Αντωνία  

ΑΔΑ: 624ΞΩΡ6-Η6Γ



 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβίβασε  µε email σε όλους τους  ∆Σ την υπ’αριθ  21950/19-10-
2020 αίτηση της  η Χατζηαυγουστίδου  Μαριγώ    η οποία  ζητά τον καθορισµό τιµής µονάδος 
για το τµήµα δηµοτικής έκτασης εµβαδού 36,50 τµ  που βρίσκεται στο ΟΤ 315  µεταξύ της 
ιδιοκτησίας µε αρίθµηση 1 και δρόµου στην Πτολεµαΐδα  όπως αυτό έχει καθοριστεί µε την 
υπ.αριθµ. 3/1994 πράξη τακτοποίησης (προσκύρωση)  που συντάχθηκε από την Τεχνική 
Υπηρεσία  του ∆ήµου Πτολεµαΐδας   και κυρώθηκε µε την 8030/12-1-1996 απόφαση της ∆/νσης 
ΤΥ της Νοµαρχιακής αυτ/σης Κοζάµης. 
Σύµφωνα µε την παραπάνω  πράξη τακτοποίησης  προσκυρώθηκε,  στην ιδιοκτησία της 
Χατζηαυγουστίδου  Μαριγώ ,   µε στοιχεία Γ,∆,Ε,Ζ,Γ  (ιδιοκτησίας ∆ήµου Πτολεµαΐδας)  
οικόπεδο  έκτασης εµβαδού 36,50 τµ , που βρίσκεται στο ΟΤ 315  µεταξύ της ιδιοκτησίας µε 
αρίθµηση 1 και δρόµου στην Πτολεµαΐδα   
Η  Επιτροπής  Εκποίησης  Ακινήτων  του  ∆ήµου Εορδαίας  µε  το   υπ.αριθµ πρωτ.11832/3-6-
2021 πρακτικό αφού έλαβε υπόψη της την αίτηση της ενδιαφερόµενης  , την υπ.αριθµ. ΑΠ 
8030/12-1-1996 Απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας  της Νοµαρχίας Κοζάνης    , το έντυπο 
υπολογισµού αξίας ακινήτου – οικοπέδου  και κατόπιν του επιτόπιου ελέγχου από τα µέλη της 
Επιτροπής  προτείνει : 
. Ως τιµή µονάδας  84,68€/τµ 
 . Συνολική επιφάνεια τµήµατος ιδιωτικής έκτασης : Εµβαδόν 36,50τµ 
. Συνολική αξία ακινήτου 84,68 Χ 36,50=3.090,82€ 
 Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υπόψη του το αίτηµα της ενδιαφεροµένης, την κύρωση της 3/94 πράξη 
τακτοποίησης προσκύρωσης στο ΟΤ 315 στην Πτολεµαΐδα και το πρακτικό της επιτροπής  
εκτίµησης εκποίησης ακινήτων  
 
 
                                                                       Αποφασίζει  
 
Καθορίζει  αποζηµίωση  ,  για το τµήµα δηµοτικής έκτασης εµβαδού  36,50τµ  που βρίσκεται  
στο  ΟΤ 315  στην  Πτολεµαΐδα,   µε στοιχεία   Γ,∆,Ε,Ζ,Γ    (ιδιοκτησίας ∆ήµου Πτολεµαΐδας)   
µεταξύ της ιδιοκτησίας µε  αρίθµηση  1 και δρόµου στην Πτολεµαΐδα  ,      όπως  αυτό   έχει 
αποφασισθεί   και κυρωθεί  µε  την  υπ. αριθµ.  3/1994   πράξη τακτοποίησης  : 
 
1. . Τιµή µονάδας  84,68€/τµ 

 . Συνολική επιφάνεια τµήµατος ιδιωτικής έκτασης : Εµβαδόν 36,50τµ 
. Συνολική αξία ακινήτου 84,68 Χ 36,50=3.090,82€ 
2. Μετά την καταβολή του οικονοµικού τιµήµατος θα συνταχθεί η σχετική  
συµβολαιογραφική πράξη  
3. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για όλες τις νόµιµες ενέργειες  
 
Ο Πρόεδρος της κοινότητας Πτολεµαΐδας µε σχετικό µε email  που εστάλη προς τον πρόεδρο ∆Σ  
ψηφίζει αρνητικά λόγω του ότι σύµφωνα µε το άρθρο  84 παρ. 1 Το συµβούλιο στα όρια της 
διατυπώνει γνώµη στο δηµ. Συµβούλιο  για την εκποίηση εκµίσθωση δωρεάν παραχώρηση 
χρήσης ανταλλαγή και δωρεά περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου που βρίσκονται στα   όρια 
της τοπικής κοινότητας 
Ως εκ τούτου και τηρώντας την τυπικότητα των διαδικασιών αναµένουµε τις δικές σας ενέργειες 
ώστε το συµβούλιο να γνωµοδοτήσει επί των προαναφερόµενων σε τακτική συνεδρίαση. 
 

ΑΔΑ: 624ΞΩΡ6-Η6Γ



 
Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθµ. 72 /2021 

……………………………………………………………………………………………… 
                      Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

     Ο ∆ήµαρχος    Τα   Μέλη 
    Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος  
∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Χαρακτσής. 
 
           
 
 
 
     

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Μπίγγας Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος 
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης ∆ηµήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Χόλµπα Αντωνία 
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