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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
    πό το πρακτικό της 7ης/2020 Τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. 
 
Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 06-08-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 συνήλθε στα Γραφεία της Δημοτικής 
Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.ΤΗ.Π. το οποίο συγκροτήθηκε 
με την υπ`αρίθμ. 221/2019 Α.Δ.Σ. Δήμου Εορδαίας, για να συζητήσει τα θέματα ημερήσιας διάταξης που 
περιέχεται στην υπ`αρίθμ. 3102/31-07-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Καρακασίδη Δημήτριου. Η 
πρόσκληση επιδόθηκε στο καθένα από τα μέλη χωριστά στις 03-08-2020 σύμφωνα με το άρθρο 4 παραγρ. 
2 του Ν. 1069/80 με τα θέματα της συνεδρίασης : 
 

 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ  

ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V” ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΑΡ. 8 ΚΑΙ 9 ΤΟΥ ΑΡ. 212 ΚΔΚ 

 
 
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 9, δηλ. 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 1. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΜΕΛΟΣ) 
2. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2. ΚΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ (ΜΕΛΟΣ) 
3. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ)  
4. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΕΛΟΣ)  
5. ΚΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΕΛΟΣ)  
6. ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ)  
7. ΠΡΑΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΜΕΛΟΣ)  
8. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΜΕΛΟΣ)  
9. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ)  

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. ήταν παρών και κήρυξε την έναρξη της  Συνεδρίασης.  
 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Δ.Σ. εισάγει θέμα ημερήσιας διάταξης της 7ης/2020 τακτικής 
συνεδρίασης, σχετικά με την Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και σύστασης δουλείας εδάφους 
αγωγού διασύνδεσης της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με τον ΑΗΣ Πτολεμαΐδα V και θέτει υπόψη του 
Δ.Σ. τις κάτωθι υποδείξεις της δικηγόρου κας Ελισάβετ Θ. Σπυριδωνίδου, οι οποίες έχουν ως εξής :  
 
 Σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 212 του Ν. 3463/2006 προκύπτουν τα εξής:  
“8. Ο καθ’ ου έχει δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 150 εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών 
από την κοινοποίηση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου. 
9. Αν κριθεί, ότι νόμιμα εκδόθηκε η απόφαση της παραγράφου 1, δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο αυτής, με 
φροντίδα του Δήμου ή της Κοινότητας μια φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στο νομό. Αν δεν 
εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, η δημοσίευση γίνεται σε δύο εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες εφημερίδες. Με τη 
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δημοσίευση ή τις δημοσιεύσεις αυτές ολοκληρώνεται η διαδικασία κήρυξης της απαλλοτρίωσης ή Σύστασης 
δουλείας”.  
 Κατά της υπ’ αρ. 87/2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 
Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) με την οποία κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση και σύσταση 
δουλείας, ο φερόμενος ιδιοκτήτης, Σταματίου Θωμάς, κατέθεσε την από 19-06-2020 προσφυγή, με την οποία 
ζητήθηκε η μερική ακύρωση της ανωτέρω απόφασης. Επί της εν λόγω προσφυγής εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 
86562/24-07-2020 απόφαση του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού Κοζάνης της Διεύθυνσης Διοίκησης της 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας με 
ΑΔΑ: ΨΞΜΦΟΡ1Γ-Λ1Ψ, σύμφωνα με την οποία, αφού εξετάστηκε η κρινόμενη προσφυγή, απορρίφθηκε ως 
αόριστη, άλλως ως αβάσιμη για όλους τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό αυτής δεδομένου ότι 
κρίθηκε ότι η απόφαση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και σύστασης δουλείας εκδόθηκε νόμιμα.  
 Περαιτέρω, δε, επισημαίνεται ότι δεδομένου ότι το πρόσωπο του υπέρ ου η κήρυξη ταυτίζεται με το 
αρμόδιο όργανο κήρυξης απαλλοτρίωσης και σύστασης δουλείας δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης εγγυητικής 
επιστολής, ιδίως αφ’ ης στιγμής έχει εκδοθεί η σχετική βεβαιωτική πράξη της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας της 
ΔΕΤΗΠ περί της δυνατότητας κάλυψης του ποσού της δαπάνης της εν λόγω διαδικασίας και της δέσμευσης της 
προβλεπόμενης πίστωσης (αρ. πρωτ. 73/25-05-2020 βεβαίωση - απόφαση της Δ.Ε.ΤΗ.Π., η οποία καταχωρήθηκε με 
α/α 73 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ.Ε.ΤΗ.Π. κι έλαβε ΑΔΑ : 6Θ1ΧΟΕΠΞ-ΨΣ7).  Κατόπιν 
τούτων, δημοσιεύεται πλήρες το κείμενο της απόφασης κήρυξης απαλλοτρίωσης και σύστασης δουλείας. 

 
 Στην συνέχεια ο πρόεδρος, κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.ΤΗ.Π. μετά από τα παραπάνω και αφού έλαβε υπόψη του τα 
παρακάτω στοιχεία : 

  
α) τον κτηματολογικό πίνακα στον οποίο εμφαίνονται οι εικαζόμενοι ιδιοκτήτες των ακινήτων, το εμβαδόν κάθε 

ακινήτου (τόσο το συνολικό, καθώς και το εμβαδόν το οποίο θα υπαχθεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση είτε θα 

συσταθεί επί αυτού δουλεία), τα κύρια προσδιοριστικά στοιχεία των κατασκευών που βρίσκονται σε αυτό και των 

λοιπών συστατικών του ακινήτου και ο χαρακτηρισμός της έκτασης, καθώς και τα κτηματολογικά 

διαγράμματα (σχεδιαστικές πινακίδες QSU1H011-QSU1H021-QSU1H031-QSU1H041-QSU1H051-QSU1H061-

QSU1H071-QSU1H081-QSU1H091), που απεικονίζουν την απαλλοτριωτέα έκταση, καθώς και την έκταση επί της 

οποίας πρόκειται να συσταθεί δουλεία, καθώς και τις επιμέρους ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Τα 

ανωτέρω στοιχεία (πίνακας και διαγράμματα) τα οποία περιλαμβάνονται στη με κωδικό δράσης 

124/QSU Τοπογραφική και Κτηματολογική Μελέτη Αγωγού Διασύνδεσης της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με τη 

Νέα Μονάδα Πτολεμαΐδα V της Δ.Ε.Η. - Αναμόρφωση Τεχνικής Έκθεσης Κτηματολογικών Εργασιών για Σύσταση 

Απαλλοτρίωσης και Δουλείας Διόδου Διέλευσης της ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. που διενεργήθηκε τον Ιούλιο 2019 από τον 

Τοπογράφο Μηχανικό, Μπούρτζο Αθανάσιο κι εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αρ. 116/05-08-2019 Απόφασης 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΗΠ, 

β) την με Α.Π. 4991/03-10-2019 Έκθεση Νομικού Ελέγχου της δικηγόρου Κοζάνης, Ελισάβετ Σπυριδωνίδου (ΑΜ ΔΣ 

Κοζάνης 496),  

γ) την προμελέτη του έργου, η οποία θεωρήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.ΤΗ.Π. την 12-07-2019 και 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 112/05-08-2019 (ΑΔΑ : Ψ458ΟΕΠΞ-3ΩΦ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δ.Ε.ΤΗ.Π.,  

δ) την με αρ. πρωτ. 15190/06-02-2020 Απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα “Έγκριση 

Περιβαλλοντικών Όρων”, η οποία αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο με ΑΔΑ ΩΡΗΝΟΡ1Γ-ΚΚΨ, 

ε) το υπ’ αρ. 237/2019 Πρακτικό Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής (τέως υπηρεσία Γεωργίας), της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης, της Διεύθυνσης Δασών της 

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,   
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στ) την με Α.Π. 5421/23-10-2019 Ανακοίνωση της υπηρεσίας μας, η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 

172/16-10-2019 Απόφασης του Δ.Σ. Δ.Ε.ΤΗ.Π. (ΑΔΑ : ΩΤΘΡΟΕΠΞ-Δ7Χ) και δημοσιεύθηκε στις 05-11-2019 στην 

ημερήσια εφημερίδα «Πρωινός Λόγος Κοζάνης» του Νομού Κοζάνης,  

ζ) την με αρ. πρωτ. 73/25-05-2020 βεβαίωση - απόφαση της Δ.Ε.ΤΗ.Π., η οποία καταχωρήθηκε με α/α 73 στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ.Ε.ΤΗ.Π. κι έλαβε ΑΔΑ : 6Θ1ΧΟΕΠΞ-ΨΣ7, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται 

η δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και πενήντα τεσσάρων 

λεπτών (7.569,54€) για την πληρωμή της ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων 

της Δ.Ε.ΤΗ.Π., με Κωδ. Αιτιολογίας 64.98.0002- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ του οικονομικού έτους 2020, 

εγκεκριμένου ποσού κατά τον προϋπολογισμό, ύψους 10.000,00 ευρώ και κατόπιν αφαίρεσης της ανωτέρω 

δέσμευσης των 7.569,54€, υπολειπόμενου ποσού των 2.430,46€ για την πράξη “ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΕ 

ΤΟΝ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ V”. Η ανωτέρω βεβαίωση εκδόθηκε αφού προηγουμένως ελέγχθηκε και βεβαιώθηκε από 

την αρμόδια Οικονομική υπηρεσία Δ.Ε.ΤΗ.Π. ότι: α) η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 7.569,54€ είναι εντός του 

διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης του λογαριασμού: 64.98.0002 σύμφωνα με τα προπαρατιθέμενα στοιχεία που 

αναλυτικά αναφέρονται και στην εν λόγω βεβαίωση και β) η συνδρομή της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016,  

η) τις κείμενες διατάξεις του Εθνικού Κτηματολογίου,  
θ) τις διατάξεις του ν. 3463/2006 “Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”, 
ι) τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 “Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων” και  
ια) την με αρ. πρωτ. 86562/24-07-2020 απόφαση του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού Κοζάνης της Διεύθυνσης 
Διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας με ΑΔΑ: ΨΞΜΦΟΡ1Γ-Λ1Ψ. 

  

ΑΑ    ππ    οο    φφ    αα    σσ    ίί    ζζ    εε    ιι        κκ    αα    ιι            κκ    ηη    ρρ      ύύ    σσ    σσ    εε    ιι            οο    μμ    όό    φφ    ωω    νν    αα  

  

((σσεε  σσυυννέέχχεειιαα  ττηηςς  υυππ`̀ααρρίίθθμμ..  8877//22002200  ΑΑ..ΔΔ..ΣΣ..  ΔΔ..ΕΕ..ΤΤΗΗ..ΠΠ..))  

  

Αριθμ. απόφ. 115511//22002200  
 
 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση κυριότητας, όπου πρόκειται να κατασκευασθούν δώδεκα (12) 
φρεάτια, συνολικού εμβαδού 66,92 τ.μ. και σύστασης δουλείας εδάφους, με ζώνη δουλείας, 
συνολικού εμβαδού 34.258,15 τ.μ. και συνολικού πλάτους 5 μ., ήτοι 2,5 μ. εκατέρωθεν του 
άξονα των αγωγών υπέρ και με δαπάνες της Δ.Ε.ΤΗ.Π., επί των ακινήτων που βρίσκονται στη 
διοικητική περιοχή της Πτολεμαΐδας και τη διοικητική περιοχή του Αγίου Χριστοφόρου, οι οποίες 
(περιοχές) υπάγονται αμφότερες στο Δήμο Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως οι εκτάσεις αυτές απεικονίζονται και ειδικότερα 
προσδιορίζονται ως προς τα όριά τους στα κτηματολογικά διαγράμματα 1-8 και τη γενική 
οριζοντιογραφία, ήτοι σχεδιαστικές πινακίδες QSU1H011-QSU1H021-QSU1H031-QSU1H041-
QSU1H051-QSU1H061-QSU1H071-QSU1H081-QSU1H091, με κλίμακα 1:2000, 1:500, 1:500, 1:500, 
1:500, 1:500, 1:500, 1:500 και 1:5000 αντίστοιχα, που περιλαμβάνονται στη με κωδικό δράσης: 
124/QSU Τοπογραφική και Κτηματολογική Μελέτη Αγωγού Διασύνδεσης της Τηλεθέρμανσης 
Πτολεμαΐδας με τη Νέα Μονάδα Πτολεμαΐδα V της Δ.Ε.Η. - Αναμόρφωση Τεχνικής Έκθεσης 
Κτηματολογικών Εργασιών για Σύσταση Απαλλοτρίωσης και Δουλείας Διόδου Διέλευσης της 
ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. που διενεργήθηκε τον Ιούλιο 2019 από τον Τοπογράφο Μηχανικό, Μπούρτζο 
Αθανάσιο κι εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αρ. 116/5-8-2019 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δ.Ε.ΤΗ.Π. Σύμφωνα με τον ανωτέρω κτηματολογικό πίνακα φερόμενοι ιδιοκτήτες είναι : 1) Δ.Ε.Η. 
Α.Ε., 2) Μπόζα Βασιλική του Ευαγγέλου, 3) Θεοδωρίδης Σταύρος του Αντωνίου κλπ.  
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 Η παραπάνω έκταση, η οποία υπόκειται σε απαλλοτρίωση μεταβιβάζεται κατά κυριότητα 
στη Δ.Ε.ΤΗ.Π., ενώ επί της έκτασης όπου συστήνεται δουλεία περιλαμβάνεται εκτός από το 
δικαίωμα της Δ.Ε.ΤΗ.Π. που αφορά την προσπέλαση του προσωπικού και των συνεργείων της 
για την εγκατάσταση και λειτουργία του αγωγού τηλεθέρμανσης και η πλήρης απαγόρευση 
ανέγερσης οποιωνδήποτε κτισμάτων ή άλλων εγκαταστάσεων.  
 
 Σκοπός: Η εν λόγω απαλλοτρίωση κυριότητας και σύστασης δουλείας προτείνεται για λόγους 
δημόσιας ωφέλειας και δη για την αξιοποίηση της θερμικής ενέργειας από τη “Νέα Μονάδα 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V” της “Δ.Ε.Η.” Α.Ε. ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες θέρμανσης της πόλης της 
Πτολεμαΐδας δεδομένου μάλιστα ότι το θερμιδικό φορτίο που διέρχεται από τους υφιστάμενους 
αγωγούς τυγχάνει εξαιρετικά περιορισμένο λόγω της ολοένα συρρικνούμενης δραστηριότητας των 
παλαιών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Δ.Ε.Η., με αποτέλεσμα να κλονίζεται ισχυρά η 
ομαλή λειτουργία της Δ.Ε.ΤΗ.Π. και κατ’ επέκταση το συνολικό δίκτυο Τ/Θ στο οποίο υπάγεται η 
συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων (καταναλωτών) της περιοχής. Ο προρρηθείς, δε, σκοπός, υπό 
τις παρούσες συνθήκες, δε δύναται να εκπληρωθεί κατ’ άλλο λιγότερο επαχθή τρόπο, καθιστώντας με 
τον τρόπο αυτό αναγκαία την απαλλοτρίωση και σύσταση δουλείας. Άλλωστε, ελήφθησαν υπ’ όψιν 
όλες εκείνες οι τεχνικές και οικονομικές παράμετροι προκειμένου να συντελεσθεί η μικρότερη δυνατή 
επιβάρυνση, όπως προκύπτει από τα συνημμένα έγγραφα. 
 
 Η απαλλοτρίωση και σύσταση δουλείας κηρύχθηκε υπέρ και με δαπάνες της Δ.Ε.ΤΗ.Π. 
σύμφωνα με το άρθρο 212 του Ν. 3463/2006. Η κάλυψη της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί από τις 
πιστώσεις της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.). Ειδικότερα, 
σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 73/25-05-2020 βεβαίωση - απόφαση της Δ.Ε.ΤΗ.Π., η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 73 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ.Ε.ΤΗ.Π. κι έλαβε ΑΔΑ : 
6Θ1ΧΟΕΠΞ-ΨΣ7, δυνάμει της οποίας εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού επτά χιλιάδων 
πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (7.569,54€) για την πληρωμή της 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.ΤΗ.Π., με Κωδ. 
Αιτιολογίας 64.98.0002- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ του οικονομικού έτους 2020, εγκεκριμένου ποσού 
κατά τον προϋπολογισμό, ύψους 10.000,00 ευρώ και κατόπιν αφαίρεσης της ανωτέρω δέσμευσης των 
7.569,54€, υπολειπόμενου ποσού των 2.430,46€ για την πράξη “ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ V”. Η ανωτέρω βεβαίωση εκδόθηκε αφού προηγουμένως 
ελέγχθηκε και βεβαιώθηκε από την αρμόδια Οικονομική υπηρεσία Δ.Ε.ΤΗ.Π. ότι: α) η ανωτέρω δαπάνη 
συνολικού ποσού 7.569,54€ είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης του λογαριασμού: 
64.98.0002 σύμφωνα με τα προπαρατιθέμενα στοιχεία που αναλυτικά αναφέρονται και στην εν λόγω 
βεβαίωση και β) η συνδρομή της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.    
 
 Η κήρυξη της εν λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και σύστασης δουλείας έλαβε αριθμό 
87/2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης 
Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) και ΑΔΑ: 9ΛΠΒΟΕΠΞ-ΘΑ5.  
 
  Κατά της υπ’ αρ. 87/2020 Α.Δ.Σ., ο φερόμενος ιδιοκτήτης, Σταματίου Θωμάς, κατέθεσε την από 
19-06-2020 προσφυγή, με την οποία ζητήθηκε η μερική ακύρωση της ανωτέρω απόφασης. Επί της εν 
λόγω προσφυγής εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 86562/24-07-2020 απόφαση του Τμήματος Διοικητικού - 
Οικονομικού Κοζάνης της Διεύθυνσης Διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας με ΑΔΑ: ΨΞΜΦΟΡ1Γ-Λ1Ψ, σύμφωνα με την 
οποία, αφού εξετάστηκε η κρινόμενη προσφυγή, απορρίφθηκε ως αόριστη, άλλως ως αβάσιμη για 
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όλους τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό αυτής δεδομένου ότι κρίθηκε ότι η 
απόφαση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και σύστασης δουλείας εκδόθηκε νόμιμα.  
 
 Κατόπιν τούτων, η παρούσα απόφαση πρόκειται να δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα του 
νομού και με τη δημοσίευση αυτή ολοκληρώνεται η διαδικασία κήρυξης της απαλλοτρίωσης και 
σύστασης δουλείας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 115511//22002200  
  
  
Επ` αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΑΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

  ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

  ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΚΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
  ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
   
   

Ακριβές απόσπασμα 
Πτολ/δα  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 

  Καρακασίδης Δημήτριος 
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