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Αριθµός απόφασης : 17/ 2014

Από το µε αριθµό 2 / 2014 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Έγκριση ή µη διατήρησης της απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε µε
υπουργική απόφαση για τη διαπλάτυνση του τµήµατος Αλιάκµονας –
Κοζάνης της Εγνατίας οδού.
Σήµερα την 6η Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12 : 00, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
5558/31.01.2014 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος (αποφ. ∆ηµάρχου
11/1290/08.01.2013) διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά µέλη της Οικονοµικής
Επιτροπής (Α∆Σ 2/6.1.2013), βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γεώργιος Τζέλλος, ως Πρόεδρος
2. Θεόδωρος Βασδάρης
3. Νικόλαος Θεοδωρίδης
4. Εµµανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
5. Άννα Νανοπούλου
6. Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
7. Ιωάννης Μητσιάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Θεόδωρος Θεοδωρίδης
2.Θεοδώρα (∆ώρα) Σαββίδου - Εµµανουηλίδου

οι οποίοι και κλήθηκαν
νόµιµα, δε προσήλθαν

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε τα
παρακάτω :
Ο Πρόεδρος πριν τη συζήτηση των θεµάτων έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής
το ακόλουθο 4 ο θέµα εκτός ηµερησίας διάταξης και ζήτησε να κριθεί αν το θέµα είναι
κατεπείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα έκρινε το θέµα ως κατεπείγον και αποφάσισε τη
συζήτησή του.
Ο ∆ικηγόρος του ∆ήµου κ. Χαρίσιος Τζήµκας στο από 04.02.2014 υπηρεσιακό του
σηµείωµα µε θέµα ¨Εξέταση διατήρησης απαλλοτρίωσης¨ αναφέρονται τα παρακάτω:
«Η υπόθεση αφορά τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε µε υπουργική
απόφαση για τη βελτίωση - διαπλάτυνση του τµήµατος Αλιάκµονας – Κοζάνη από χ.θ.
22+460 έως χ.θ. 26+400 και από 26+500 έως 30+300 της Εγνατίας οδού.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 3α του ν. 2882/2001 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
39 παρ. 3α του Ν. 4024/2011, εφόσον οι θιγόµενοι ιδιοκτήτες (µεταξύ των οποίων ο
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ) επιθυµούν τη διατήρηση της απαλ/σης, που άρθηκε αυτοδίκαια
λόγω παρέλευσης της από το νόµο 18µηνης προθεσµίας, µπορούν να υποβάλλουν αίτηση
και υπεύθυνη δήλωση προς την αρχή που εξέδωσε την απαλλοτριωτική απόφαση.
Παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης, που θα περιλαµβάνει την εντολή για
υποβολή δήλωσης από την πλευρά του δήµου Κοζάνης προς την αρµόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου, για τις ιδιοκτησίες του ∆ήµου Κοζάνης που περιλαµβάνονται στην απόφαση
της απαλλοτρίωσης, ότι ο δήµος Κοζάνης επιθυµεί τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης
παρά την παρέλευση της 18µηνης προθεσµίας για την παρακατάθεση των χρηµάτων της
αποζηµίωσης, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης ως πληρεξουσίου δικηγόρου του
δήµου Κοζάνης, για την υποβολή όλων των σχετικών εγγράφων στις αρµόδιες
υπηρεσίες…...¨
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνω να δεχθούµε την γνωµοδότηση της Νοµικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου και να διατηρήσουµε την απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε µε την
ΚΥΑ 1034941/2145/0010/11.04.2008 (ΦΕΚ 156/29.04.2008).
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. ιγ) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 α του Ν. 2882/2001 ¨Κώδικας Αναγκαστικών
Απαλλοτριώσεων Ακινήτων¨ (ΦΕΚ 17/ τ. Α΄/06.02.2011), όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 39 παρ. 3 α του Ν. 4024/2011 ¨Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο- βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015¨ (ΦΕΚ 226/ τ.
Α΄/27.10.2011)
3. Το αριθµ. πρωτ. ∆12α/Φ250/7759πε του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών &
∆ικτύων
4. Την από 04.02.2014 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
5. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Να δεχθεί τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε µε την ΚΥΑ
1034941/2145/0010/11.04.2008 (ΦΕΚ 156/29.04.2008) για τη βελτίωση διαπλάτυνση του τµήµατος Αλιάκµονας – Κοζάνη από χ.θ. 22+460 έως χ.θ. 26+400 και
από 26+500 έως 30+300 της Εγνατίας οδού, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Β. Εξουσιοδοτεί το ∆ικηγόρο µε πάγια εντολή του ∆ήµου Κοζάνης κ. Χαρίσιο Τζήµκα
(δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω) για την υποβολή όλων των σχετικών εγγράφων στις
αρµόδιες υπηρεσίες.
Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α).
η

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 2 /06. 02. 2014 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σελίδα 2 από 3

Ελληνική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΩΛΠ-Δ3Ο

∆.Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.kozanh.gr) παρ.
4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α).
Ε. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 17/ 2014
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

(Τ.Υ)
Θεόδωρος Βασδάρης
Νικόλαος Θεοδωρίδης
Εµµανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
Άννα Νανοπούλου
Ιωάννης Μητσιάκος

Γεώργιος Τζέλλος
Αντιδήµαρχος Κοζάνης

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 6 Φεβρουαρίου 2014
Ο Γραµµατέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης
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