
 

 

                                                                                       
    ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: Ω80ΞΟΡΥΑ-Ω41  

 
Απόφαση  αριθμ. 55/2021      
  Στην Κοζάνη σήμερα 18/03/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε σε δια  τηλεδιάσκεψης 
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 Ν.1069/80,  ύστερα από 
ηλεκτρονική (email) πρόσκληση του Προέδρου της που στάλθηκε στο καθένα μέλος χωριστά με την 
εισήγηση του θέματος, στις 12/03/2021 με ηλεκτρονικό αποδεικτικό επίδοσης,  σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.1069/80 Αρ. 4 παρ. 2.   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί από τα 
έντεκα (11) μέλη  βρέθηκαν παρόντα  και τα εννέα (9)  μέλη ήτοι: 
 
        Παρόντες                                                                     Απόντες  
  Κυτίδης Κ.             Πρόεδρος                        
  Παφύλης Δ.        Αντιπρόεδρος                        Παπαντωνίου Π.       Μέλος                         
  Βεντούλη Σ.              Μέλος                              Τουμπουλίδου Π.          »          
  Βαλαής Γ.                      »                                 
  Γιάννος Μιχαήλ             »    
  Δουγαλής Γ.                  »                     Οι οποίες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
  Καλαμπούκας Π.           »                               
  Χατζηγιαννάκης Α.        »                            
  Χατζής Σ.                      »                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     
 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα: 
     Εισηγούμενος το θέμα αυτό ο  Γενικός Διευθυντής Παυλίδης Γεώργιος, γνωρίζει στα μέλη του Δ.Σ. 
το από 18/03/2021  έγγραφο  της Δ/νριας Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο ζητείται    να ληφθεί 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την σύσταση απαραίτητης δουλείας διόδου για τη διέλευση 
του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΙΑΝΗΣ ΑΠΟ 
ΠΗΓΕΣ ΡΟΔΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ». Η απαλλοτρίωση αφορά ζώνη πλάτους 3,00m για τον 
αγωγό που διέρχεται από ιδιοκτησία σύμφωνα με τον συνημμένο κτηματολογικό πίνακα και σε αυτή 
περιλαμβάνεται εκτός του δικαιώματος που αφορά την προσπέλαση των συνεργείων για την 
κατασκευή και λειτουργία του δικτύου και η πλήρης απαγόρευση ανέγερσης κτισμάτων ή άλλων 
εγκαταστάσεων μετά τη σύσταση δουλείας διόδου  και καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
  
      Το Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και έλαβε υπόψη : 1)  Το ως άνω έγγραφο  της 
Δ/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών και τα όσα σε αυτό αναφέρονται, 2) Τον κτηματολογικό πίνακα στον 
οποίο εμφανίζεται οι εικαζόμενοι ιδιοκτήτες 3) Τη μελέτη υπ’ αριθ.  Α.4.2.1/2020 του έργου :  
«Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης στις Τ.Κ. Σταυρωτής, Αμυγδαλιάς, Πύργου, Ανατολής και Κοντοβουνίου 
του Δήμου Κοζάνης» 4) το γεγονός ότι   η δαπάνη της απαλλοτρίωσης θα καλυφθεί από τον κωδικό 
16-04-01 που είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισμό της Επιχείρησης 2021 και ο σκοπός του ως 
άνω έργου μόνο δια του απαλλοτριωμένων ακινήτων δύναται να εκπληρωθεί και γίνεται για λόγους 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

         Σύσταση δουλείας διόδου για τη διέλευση του έργου 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΙΑΝΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΡΟΔΙΑΝΗΣ 
ΚΑΙ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ».                           

   Από το πρακτικό της με αριθμό 
8/2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. της 
ΔΕΥΑ Κοζάνης                                                                                                         



 

δημοσίου συμφέροντος, και 5)Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα 
από διαλογική συζήτηση 

Ομόφωνα Αποφασίζει  
     Εγκρίνει υπέρ και με δαπάνες της ΔΕΥΑ Κοζάνης την σύσταση απαραίτητης απαλλοτρίωσης και 
δουλείας διόδου για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΙΑΝΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΡΟΔΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ» . Η απαλλοτρίωση 
αφορά ζώνη πλάτους 3,00m για τον αγωγό που διέρχεται από ιδιοκτησία σύμφωνα με τον 
συνημμένο κτηματολογικό πίνακα και σε αυτή περιλαμβάνεται εκτός του δικαιώματος που αφορά την 
προσπέλαση των συνεργείων για την κατασκευή και λειτουργία του δικτύου και η πλήρης 
απαγόρευση ανέγερσης κτισμάτων ή άλλων εγκαταστάσεων μετά τη σύσταση δουλείας διόδου  Οι 
εικαζόμενοι ιδιοκτήτες όπως αποδεικνύεται από τα επισυναπτόμενα στοιχεία είναι οι παρακάτω: 
 

 
 
 
 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 
 

Το Δ.Σ.  αναθέτει στον Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες. 
 
 Η παρούσα απόφαση πήρε    55/2021  
 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:        
     
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ    
                                                                                                                            
 ΚΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           ΠΑΦΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            ΒΑΛΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 

                                                                                                ΒΕΝΤΟΥΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 
 

                                                                                        ΓΙΑΝΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  
 

                                                                                               ΔΟΥΓΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

                                                                                                     ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΠΑΣΧΟΣ 
  
                                                                                                              ΧΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 

 
  ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ     

  
 

Ακριβές  απόσπασμα 
Κοζάνη                2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ 
 
 
 
 

    ΚΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      


