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    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  

 

Περί καταθέσεως ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας 

αιτήσεως του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», 

που εδρεύει στην Κοζάνη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, ΑΦΜ 997769589, Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, το 

οποίο παρίσταται στην προκείμενη περίπτωση με την ιδιότητα του φορέα 

υλοποίησης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχτηκε υπέρ και με 

δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου του οικισμού Αναργύρων του Δήμου 

Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/19831/338/ 

15-4-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

190/19-4-2019 τεύχος Δ, για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας 

αποζημίωσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε υπέρ και 

με δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου του οικισμού Αναργύρων του Δήμου 

Αμυνταίου Νομού Φλώρινας, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με την 

4012/86/25.9.1986 απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας ( ΦΕΚ Δ 1109 ), για 

λόγους διακινδύνευσης των ιδιοκτησιών, της ζωής και της υγείας των 

κατοίκων του οικισμού  που προκλήθηκαν από τα κατολισθιτικά φαινόμενα 

της 10ης Ιουνίου 2017 στο ορυχείο Αμυνταίου του Λιγνιτικού Κέντρου 

Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ, σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 2 

του Μεταλλευτικού Κώδικα ( ν.δ. 277 Α ). Η απαλλοτρίωση διεξάγεται 

λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατά παρέκκλιση των διατάξεων των 

άρθρων 128-138 του Μεταλλευτικού Κώδικα  ( ν.δ. 277 Α ) ως προς τα 

ειδικώς οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 28  του ν. 3937/2011, όπως 

ισχύει. 
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Το Ελληνικό Δημόσιο, ως ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση 

 

          ΚΑΤΑ ΤΩΝ 

 

1. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 01 / ΟΙΚ. 01 οικοπέδου, εμβαδού 

1070,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

2. ΚΟΥΦΟΝΙΚΟΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 01 / ΟΙΚ. 02 οικοπέδου, εμβαδού 

1167,00 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας 37,50 % εξ αδιαιρέτου με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

3. ΚΟΥΦΟΝΙΚΟΛΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 01 / ΟΙΚ. 02 οικοπέδου, εμβαδού 

1167,00 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας 37,50 % εξ αδιαιρέτου με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

4. ΚΟΥΦΟΝΙΚΟΛΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ χήρα ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 01 / ΟΙΚ. 02 οικοπέδου, 

εμβαδού 1167,00 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας 25 % εξ αδιαιρέτου με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

5. ΛΕΒΑΝΤΙΔΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 01 / ΟΙΚ. 03 οικοπέδου, 

εμβαδού 1057,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

6. ΘΩΜΑ ΙΟΡΔΑΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτριας του υπό στοιχεία Ο.Τ. 01 / ΟΙΚ. 04 οικοπέδου, 

εμβαδού 1141,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτριας του υπό στοιχεία Ο.Τ. 01 / ΟΙΚ. 05 οικοπέδου, 

εμβαδού 1147,00 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας 2 / 8 εξ αδιαιρέτου με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 01 / ΟΙΚ. 05 οικοπέδου, 

εμβαδού 1147,00 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας 3 / 8 εξ αδιαιρέτου με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 
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πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτριας του υπό στοιχεία Ο.Τ. 01 / ΟΙΚ. 05 οικοπέδου, 

εμβαδού 1147,00 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας 3 / 8 εξ αδιαιρέτου με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

10. ΠΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 01 / ΟΙΚ. 06 α οικοπέδου, 

εμβαδού 368,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

11. ΠΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 01 / ΟΙΚ. 06 β οικοπέδου, 

εμβαδού 1126,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

12. ΚΟΥΦΟΝΙΚΟΛΑ ΑΔΑΜ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 02 / ΟΙΚ. 07 οικοπέδου, εμβαδού 

3541,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

13. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, που εδρεύει στην 

Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 02 / ΟΙΚ. 

08 οικοπέδου, εμβαδού 881,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

14. ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ , που εδρεύει στο Αμύνταιο και εκπροσωπείται 

νόμιμα, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 02 / ΟΙΚ. 09 ακινήτου ( ρέμα ) , 

εμβαδού 2029,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

15. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου,  

ιδιοκτήτριας του υπό στοιχεία Ο.Τ. 03 / ΟΙΚ. 10 οικοπέδου, εμβαδού 984,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

16. ΚΑΡΑΤΖΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 03 / ΟΙΚ. 11 οικοπέδου, εμβαδού 

1032,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

17. ΚΑΡΑΤΖΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτη ( κατά ψιλή κυριότητα σε ποσοστό 100 % )  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 03 / ΟΙΚ. 12 α οικοπέδου, εμβαδού 437,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

18. ΚΑΡΑΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 
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Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτη ( επικαρπωτή σε ποσοστό 100 % )  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 03 / ΟΙΚ. 12 α οικοπέδου, εμβαδού 437,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

19. ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτη ( κατά ψιλή κυριότητα σε ποσοστό 100 % )  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 03 / ΟΙΚ. 12 β οικοπέδου, εμβαδού 580,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

20. ΚΑΡΑΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτη ( επικαρπωτή σε ποσοστό 100 % )  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 03 / ΟΙΚ. 12 β οικοπέδου, εμβαδού 580,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

21. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου,  

ιδιοκτήτριας του υπό στοιχεία Ο.Τ. 03 / ΟΙΚ. 13 οικοπέδου, εμβαδού 1024,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

22. ΚΑΡΑΗΛΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 03 / ΟΙΚ. 14 οικοπέδου, εμβαδού 

1000,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

23. ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου 

,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 03 / ΟΙΚ. 15 οικοπέδου, εμβαδού 1028,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

24. ΘΥΜΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 04 / ΟΙΚ. 16 οικοπέδου, εμβαδού 

763,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

25. ΠΕΣΠΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου ,  

συνιδιοκτήτη κατά το 1 /3 εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 04 / ΟΙΚ. 17 

οικοπέδου, εμβαδού 2638,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

26. ΜΠΕΣΠΑΡΗ ΠΕΤΡΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου ,  

συνιδιοκτήτη κατά το 1 /3 εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 04 / ΟΙΚ. 17 

οικοπέδου, εμβαδού 2638,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

27. ΜΠΕΣΠΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου ,  συνιδιοκτήτη κατά το 1 /3 εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 
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04 / ΟΙΚ. 17 οικοπέδου, εμβαδού 2638,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

28. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτριας  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 05 / ΟΙΚ. 18 α 

οικοπέδου, εμβαδού 2228,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

29. ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου ,  συνιδιοκτήτη κατά το 1 /3 εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 05 / ΟΙΚ. 18 β οικοπέδου, εμβαδού 485,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

30. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου ,  συνιδιοκτήτριας κατά το 1 /3 εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 05 / ΟΙΚ. 18 β οικοπέδου, εμβαδού 485,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

31. ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου ,  συνιδιοκτήτη κατά το 1 /3 εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

05 / ΟΙΚ. 18 β οικοπέδου, εμβαδού 485,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

32. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτριας του υπό στοιχεία Ο.Τ. 05 / ΟΙΚ. 18 γ οικοπέδου, 

εμβαδού 1055,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

33. ΑΝΕΣΤΗ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτη  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 05 / ΟΙΚ. 18 δ οικοπέδου, 

εμβαδού 857,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

34. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτη  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 06 / ΟΙΚ. 19 

α οικοπέδου, εμβαδού 1242,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

35. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου,  

ιδιοκτήτη  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 06 / ΟΙΚ. 19 β οικοπέδου, εμβαδού 1194,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

36. ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου,  ιδιοκτήτη  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 06 / ΟΙΚ. 19 γ 1 οικοπέδου, 
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εμβαδού 1111,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

37. ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ ΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου,  ιδιοκτήτη  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 06 / ΟΙΚ. 19 γ 2 οικοπέδου, 

εμβαδού 1111,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

38. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΝΙΚΗΣ ΧΗΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου,  συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου   του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 06 / ΟΙΚ. 19 δ οικοπέδου, εμβαδού 2032,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

39. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 06 / ΟΙΚ. 19 δ οικοπέδου, εμβαδού 2032,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

40. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 06 / ΟΙΚ. 19 δ οικοπέδου, εμβαδού 2032,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

41. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 06 / ΟΙΚ. 19 δ οικοπέδου, εμβαδού 2032,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

42. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου,  συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου   του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 06 / ΟΙΚ. 19 ε οικοπέδου, εμβαδού 764,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

43. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου,  συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου   του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 06 / ΟΙΚ. 19 ε οικοπέδου, εμβαδού 764,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

44. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου,  ιδιοκτήτριας του υπό στοιχεία Ο.Τ. 06 / ΟΙΚ. 19 στ 

οικοπέδου, εμβαδού 499,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 
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45. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, που εδρεύει στην 

Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 06 / ΟΙΚ. 

20 οικοπέδου, εμβαδού 219,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

46. ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΙΟΥ ΜΑΡΘΑΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτριας του υπό στοιχεία Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 α 

οικοπέδου, εμβαδού 1058,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

47. ΛΟΦΤΣΑΛΗ ΣΟΦΙΑΣ ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας  σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 β οικοπέδου, εμβαδού 1327,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

48. ΛΟΦΤΣΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας  σε ποσοστό 37,50 % εξ αδιαιρέτου  του 

υπό στοιχεία Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 β οικοπέδου, εμβαδού 1327,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

49. ΛΟΦΤΣΑΛΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας  σε ποσοστό 37,50 % εξ 

αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 β οικοπέδου, εμβαδού 1327,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

50. ΑΠΕΛΙΔΗ ΑΝΕΣΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21  γ οικοπέδου, 

εμβαδού 1412,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

51. ΑΠΕΛΙΔΗ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 δ οικοπέδου, 

εμβαδού 1595,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

52. ΠΕΝΤΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 ε οικοπέδου, εμβαδού 946,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

53. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 ε οικοπέδου, εμβαδού 946,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 
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απαλλοτρίωσης. 

54. ΠΕΝΤΙΔΟΥ ΒΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 ε οικοπέδου, εμβαδού 946,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

55. ΠΕΝΤΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 ε οικοπέδου, εμβαδού 946,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

56. ΚΑΡΑΤΖΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 στ οικοπέδου, εμβαδού 1778,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

57. ΚΑΡΑΤΖΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 στ οικοπέδου, εμβαδού 1778,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

58. ΚΟΥΦΟΝΙΚΟΛΑ ΚΩΝ/ ΝΟΥ ΤΟΥ ΑΔΑΜ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 ζ οικοπέδου, εμβαδού 

1194,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

59. ΠΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 η οικοπέδου, 

εμβαδού 1006,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

60. ΘΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 16,66 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 θ οικοπέδου, εμβαδού 795,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

61. ΘΩΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 16,66 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 θ οικοπέδου, εμβαδού 795,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

62. ΘΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 
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Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 16,66 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 θ οικοπέδου, εμβαδού 795,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

63. ΘΩΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριασ σε ποσοστό 16,66 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 θ οικοπέδου, εμβαδού 795,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

64. ΘΩΜΑ ΙΟΡΔΑΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 16,66 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 θ οικοπέδου, εμβαδού 795,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

65. ΘΩΜΑ ΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 16,66 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 θ οικοπέδου, εμβαδού 795,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

66. ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ , που εδρεύει στο Αμύνταιο και εκπροσωπείται 

νόμιμα, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 ι οικοπέδου , εμβαδού 

849,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

67. ΔΗΜΚΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 ια οικοπέδου, 

εμβαδού 836,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

68. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 ιβ οικοπέδου, εμβαδού 1007,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

69. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 ιγ οικοπέδου, εμβαδού 1410,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

70. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 ιγ οικοπέδου, εμβαδού 1410,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 
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απαλλοτρίωσης. 

71. ΔΗΜΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 ιδ οικοπέδου, εμβαδού 750,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

72. ΦΑΧΑΝΤΙΔΟΥ ΚΩΝ/ ΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 ιδ οικοπέδου, εμβαδού 750,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

73. ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 ιε οικοπέδου, εμβαδού 715,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

74. ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 ιε οικοπέδου, εμβαδού 715,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

75. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτριας του υπό στοιχεία Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 ιστ 

οικοπέδου, εμβαδού 822,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

76. ΔΗΜΚΑ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 ιζ οικοπέδου, 

εμβαδού 1186,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

77. ΔΗΜΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 ιη οικοπέδου, 

εμβαδού 1299,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

78. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ   κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 07 / ΟΙΚ. 21 ιθ οικοπέδου, 

εμβαδού 467,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

79. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ   κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 08 / ΟΙΚ. 22 α οικοπέδου, 

εμβαδού 1154,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 
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περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

80. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 08 / ΟΙΚ. 22 β οικοπέδου, εμβαδού 2870,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

81. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 08 / ΟΙΚ. 22 β οικοπέδου, εμβαδού 2870,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

82. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 08 / ΟΙΚ. 23 οικοπέδου, εμβαδού 914,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

83. ΣΟΥΚΙΑ ΚΩΝ/ ΝΟΥ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 08 / ΟΙΚ. 23 οικοπέδου, εμβαδού 914,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

84. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ    κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 08 / ΟΙΚ. 24 οικοπέδου, εμβαδού 

1158,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

85. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΔΑΜ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτη ( επικαρπωτής σε ποσοστό 100 % )  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 08 / ΟΙΚ. 25 α οικοπέδου, εμβαδού 630,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

86. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΟΔΥΣΣΕΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτη ( κατά ψιλή κυριότητα σε ποσοστό 100 % )  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 08 / ΟΙΚ. 25 α οικοπέδου, εμβαδού 630,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

87. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 08 / ΟΙΚ. 25 β οικοπέδου, 

εμβαδού 373,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

88. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 
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Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 08 / ΟΙΚ. 25 γ οικοπέδου, 

εμβαδού 78,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

89. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΗΡΑΚΛΗ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου ,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 08 / ΟΙΚ. 25 δ οικοπέδου, 

εμβαδού 1653,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

90. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 08 / 

ΟΙΚ. 26 οικοπέδου, εμβαδού 1249,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

91. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 08 / ΟΙΚ. 26 οικοπέδου, εμβαδού 1249,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

92. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΛΕΙΩΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 08 / 

ΟΙΚ. 26 οικοπέδου, εμβαδού 1249,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

93. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑΣ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 08 / ΟΙΚ. 26 οικοπέδου, εμβαδού 1249,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

94. ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 08 / ΟΙΚ. 27 α οικοπέδου, 

εμβαδού 345,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

95. ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 08 / ΟΙΚ. 27 β οικοπέδου, 

εμβαδού 977,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

96. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτριας του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 28 α οικοπέδου, 

εμβαδού 678,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

97. ΛΕΒΑΝΤΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτριας του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 28 β 

οικοπέδου, εμβαδού 846,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 
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περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

98. ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ κατοίκων Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτητών του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 28 γ οικοπέδου, 

εμβαδού 737,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

99. ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 28 δ οικοπέδου, 

εμβαδού 1913,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

100. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΑΝΕΣΤΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 

28 ε οικοπέδου, εμβαδού 673,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

101. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΦΩΤΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 

28 ε οικοπέδου, εμβαδού 673,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

102. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 28 στ οικοπέδου, εμβαδού 753,39  τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

103. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου  

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 28 στ οικοπέδου, εμβαδού 753,39  τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

104. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΖΑΧΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 28 ζ οικοπέδου, 

εμβαδού 1406,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

105. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΑΝΕΣΤΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 28 η οικοπέδου, 

εμβαδού 1436,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

106. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 28 θ οικοπέδου, 

εμβαδού 1178,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

107. ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 
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Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 28 ι οικοπέδου, 

εμβαδού 482,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

108. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτριας του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 28 ια οικοπέδου, 

εμβαδού 488,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

109. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου  υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 28 ιβ οικοπέδου, εμβαδού 852,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

110. ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου  υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 28 ιβ οικοπέδου, εμβαδού 852,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

111. ΤΖΩΡΤΖΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 28 ιγ οικοπέδου, 

εμβαδού 346,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

112. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 28 ιδ οικοπέδου, 

εμβαδού 258,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

113. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ – ΑΡΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 28 ιε 

οικοπέδου, εμβαδού 304,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

114. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 28 ιστ οικοπέδου, 

εμβαδού 821,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

115. ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 28 ιζ οικοπέδου, 

εμβαδού 1574,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

116. ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 28 ιη οικοπέδου, 

εμβαδού 1642,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 
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περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

117. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 28 ιθ οικοπέδου, 

εμβαδού 1141,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

118. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 29 οικοπέδου, 

εμβαδού 650,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

119. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΗΡΑ ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ ή ΕΥΘΥΒΟΥΛΗ 

το γένος ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / 

ΟΙΚ. 30 οικοπέδου, εμβαδού 426,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

120. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ το γένος 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε 

ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 30 οικοπέδου, 

εμβαδού 426,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

121. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  κατοίκου 

Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 25 % εξ 

αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 30 οικοπέδου, εμβαδού 426,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

122. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΣ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 30 οικοπέδου, εμβαδού 426,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

123. ΠΑΛΤΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 33,33 % εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 31 οικοπέδου, εμβαδού 1345,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

124. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 33,33 % εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 31 οικοπέδου, εμβαδού 1345,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

125. ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 
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Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 16,67 % εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 31 οικοπέδου, εμβαδού 1345,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

126. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 16,67 % εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 31 οικοπέδου, εμβαδού 1345,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

127. ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας ( κατά ψιλή κυριότητα σε ποσοστό 33,34 % 

εξ αδιαιρέτου )  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 32 α οικοπέδου, εμβαδού 

124,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

128. ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας ( κατά ψιλή κυριότητα σε ποσοστό 33,33 % 

εξ αδιαιρέτου )  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 32 α οικοπέδου, εμβαδού 

124,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

129. ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ ΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας ( κατά ψιλή κυριότητα σε ποσοστό 33,33 % εξ 

αδιαιρέτου )  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 32 α οικοπέδου, εμβαδού 124,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

130. ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ χήρας ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας ( επικαρπώτρια σε ποσοστό 100 %  )  του 

υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 32 α οικοπέδου, εμβαδού 124,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

131. ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 85,42 % εξ αδιαιρέτου  υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 32 β οικοπέδου, εμβαδού 1073,30  τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

132. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 14,58 % εξ αδιαιρέτου  υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 32 β οικοπέδου, εμβαδού 1073,30  τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

133. ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΥΡΩΝΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 
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ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 33 α οικοπέδου, εμβαδού 696,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

134. ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

ιδιοκτήτριας του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 33 β οικοπέδου, εμβαδού 685,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

135. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 34 οικοπέδου, 

εμβαδού 1498,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

136. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 35 οικοπέδου, 

εμβαδού 1156,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

137. ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

ιδιοκτήτριας του υπό στοιχεία Ο.Τ. 10 / ΟΙΚ. 36 οικοπέδου, εμβαδού 2850,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

138. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 09 / ΟΙΚ. 37 οικοπέδου, 

εμβαδού 400,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

139. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΜΩΥΣΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου  υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 10 / ΟΙΚ. 38 α οικοπέδου, εμβαδού 1410,00  τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

140. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου  υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 10 / ΟΙΚ. 38 α οικοπέδου, εμβαδού 1410,00  τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

141. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΥ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 10 / ΟΙΚ. 38 β οικοπέδου, 

εμβαδού 2141,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

142. ΑΞΑΡΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 10 / ΟΙΚ. 38 γ οικοπέδου, εμβαδού 2404,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 
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επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

143. ΖΟΥΡΝΑΤΣΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 10 / ΟΙΚ. 38 γ οικοπέδου, εμβαδού 2404,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

144. ΖΟΥΡΝΑΤΣΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 10 / ΟΙΚ. 38 γ οικοπέδου, εμβαδού 2404,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

145. ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 10 / ΟΙΚ. 38 γ οικοπέδου, εμβαδού 2404,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

146. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΑΝΑΝΙΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 37,50 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 10 / ΟΙΚ. 38 δ οικοπέδου, εμβαδού 2630,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

147. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 37,50 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 10 / ΟΙΚ. 38 δ οικοπέδου, εμβαδού 2630,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

148. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ χήρας ΛΑΖΑΡΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 10 / ΟΙΚ. 38 δ οικοπέδου, εμβαδού 2630,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

149. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτρια του υπό στοιχεία Ο.Τ. 10 / ΟΙΚ. 38 ε οικοπέδου, 

εμβαδού 1356,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

150. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτρια του υπό στοιχεία Ο.Τ. 10 / ΟΙΚ. 38 στ οικοπέδου, 

εμβαδού 1647,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 
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151. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτρια του υπό στοιχεία Ο.Τ. 11 / ΟΙΚ. 39 α οικοπέδου, 

εμβαδού 879,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

152. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 11 / ΟΙΚ. 

39 β οικοπέδου, εμβαδού 952,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

153. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 11 / 

ΟΙΚ. 39 β οικοπέδου, εμβαδού 952,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

154. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 11 / 

ΟΙΚ. 39 β οικοπέδου, εμβαδού 952,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

155. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 11 / 

ΟΙΚ. 39 β οικοπέδου, εμβαδού 952,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

156. ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 11 / ΟΙΚ. 39 γ οικοπέδου, εμβαδού 

1002,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

157. ΚΑΚΟΝΥΧΤΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτριας του υπό στοιχεία Ο.Τ. 11 / ΟΙΚ. 39 δ οικοπέδου, 

εμβαδού 930,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

158. ΗΛΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 33,33 % εξ αδιαιρέτου  

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 11 / ΟΙΚ. 39 ε  οικοπέδου, εμβαδού 2097,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

159. ΗΛΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 33,33 % εξ αδιαιρέτου  

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 11 / ΟΙΚ. 39 ε  οικοπέδου, εμβαδού 2097,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

160. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 
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33,33 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 11 / ΟΙΚ. 39 ε  οικοπέδου, 

εμβαδού 2097,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

161. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 11 / ΟΙΚ. 39 στ οικοπέδου, 

εμβαδού 4025,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

162. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΚΩΝ/ ΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΝΙΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 11 / ΟΙΚ. 40 οικοπέδου, εμβαδού 

823,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

163. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 11 / ΟΙΚ. 41 οικοπέδου, εμβαδού 795,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

164. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 11 / ΟΙΚ. 41 οικοπέδου, εμβαδού 795,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

165. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΥ  χήρας ΠΕΡΙΚΛΗ, ΤΟ ΓΕΝΟΣ 

ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΣΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε 

ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 11 / ΟΙΚ. 41 οικοπέδου, 

εμβαδού 795,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

166. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 11 / ΟΙΚ. 

41 οικοπέδου, εμβαδού 795,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

167. ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 11 / ΟΙΚ. 42 οικοπέδου, εμβαδού 

811,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

168. ΚΑΚΟΝΥΧΤΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτριας του υπό στοιχεία Ο.Τ. 11 / ΟΙΚ. 43 οικοπέδου, 

εμβαδού 827,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

169. ΗΛΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ κατοίκου Τ.Κ. 
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Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 33,33 % εξ αδιαιρέτου  

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 11 / ΟΙΚ. 44  οικοπέδου, εμβαδού 889,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

170. ΗΛΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 33,33 % εξ αδιαιρέτου  

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 11 / ΟΙΚ. 44  οικοπέδου, εμβαδού 889,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

171. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 

33,33 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 11 / ΟΙΚ. 44  οικοπέδου, εμβαδού 

889,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

172. ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτρια του υπό στοιχεία Ο.Τ. 12 / ΟΙΚ. 45 οικοπέδου, 

εμβαδού 1283,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

173. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας ( επικαρπώτρια σε ποσοστό 100 %  )  του 

υπό στοιχεία Ο.Τ. 12 / ΟΙΚ. 46 οικοπέδου, εμβαδού 931,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

174. ΣΟΥΚΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας (κατά ψιλή κυριότητα σε ποσοστό σε ποσοστό 100 

%  )  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 12 / ΟΙΚ. 46 οικοπέδου, εμβαδού 931,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

175. ΦΑΧΟΥΡΙΔΗ ΗΛΙΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 12 / ΟΙΚ. 47 οικοπέδου, εμβαδού 1072,00 τ.μ. 

με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

176. ΜΠΙΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΖΗΣΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 33,33 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 12 / 

ΟΙΚ. 48  οικοπέδου, εμβαδού 956,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

177. ΜΠΙΤΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΖΗΣΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 33,33 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 12 / ΟΙΚ. 48  οικοπέδου, εμβαδού 956,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 
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απαλλοτρίωσης. 

178. ΜΠΙΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΖΗΣΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 33,33 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 12 / ΟΙΚ. 48  οικοπέδου, εμβαδού 956,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης.   

179. ΜΠΙΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΖΗΣΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 12 / ΟΙΚ. 49  οικοπέδου, εμβαδού 

1163,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης.   

180. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτρια σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 12 / ΟΙΚ. 50  οικοπέδου, εμβαδού 880,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

181. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΥΖ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτρια σε 

ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 12 / ΟΙΚ. 50  οικοπέδου, 

εμβαδού 880,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

182. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτρια του υπό στοιχεία Ο.Τ. 13 / ΟΙΚ. 51  οικοπέδου, 

εμβαδού 399,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

183. ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτρια του υπό στοιχεία Ο.Τ. 13 / ΟΙΚ. 52  οικοπέδου, 

εμβαδού 1342,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

184. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτρια του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 13 / ΟΙΚ. 53  οικοπέδου, εμβαδού 1041,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

185. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΖ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτρια σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 13 / ΟΙΚ. 54  οικοπέδου, εμβαδού 1003,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

186. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτρια σε ποσοστό 37,50 % εξ αδιαιρέτου  του υπό 
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στοιχεία Ο.Τ. 13 / ΟΙΚ. 54  οικοπέδου, εμβαδού 1003,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

187. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτρια σε ποσοστό 37,50 % εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 13 / ΟΙΚ. 54  οικοπέδου, εμβαδού 1003,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

188. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΑΝΔΡΕΑ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 13 / ΟΙΚ. 55  οικοπέδου, 

εμβαδού 1006,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

189. ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

ιδιοκτήτρια του υπό στοιχεία Ο.Τ. 13 / ΟΙΚ. 56  οικοπέδου, εμβαδού 1020,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

190. ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 13 / ΟΙΚ. 57 οικοπέδου, 

εμβαδού 1126,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

191. ΠΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 13 / ΟΙΚ. 58 α οικοπέδου, 

εμβαδού 504,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

192. ΠΑΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

13 / ΟΙΚ. 58  β οικοπέδου, εμβαδού 504,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

193. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 12,50 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 13 / ΟΙΚ. 58  β οικοπέδου, εμβαδού 504,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

194. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 18,75 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 13 / ΟΙΚ. 58  β οικοπέδου, εμβαδού 504,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

195. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 
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Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 18,75 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 13 / ΟΙΚ. 58  β οικοπέδου, εμβαδού 504,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

196. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη (κατά ψιλή κυριότητα σε ποσοστό σε ποσοστό 50 % 

εξ αδιαιρέτου )  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 24 / ΟΙΚ. 59 οικοπέδου, εμβαδού 957,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

197. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη (κατά ψιλή κυριότητα σε ποσοστό σε ποσοστό 50 %  

εξ αδιαιρέτου )  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 24 / ΟΙΚ. 59 οικοπέδου, εμβαδού 957,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

198. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη (επικαρπωτής σε ποσοστό 100 % )  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 24 / ΟΙΚ. 59 οικοπέδου, εμβαδού 957,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

199. ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτρια σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου 

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 14 / ΟΙΚ. 60  οικοπέδου, εμβαδού 1247,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

200. ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 18,75 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 14 / ΟΙΚ. 60  οικοπέδου, εμβαδού 1247,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

201. ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτρια σε ποσοστό 18,75 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 14 / ΟΙΚ. 60  οικοπέδου, εμβαδού 1247,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

202. ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτρια σε ποσοστό 18,75 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 14 / ΟΙΚ. 60  οικοπέδου, εμβαδού 1247,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

203. ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 
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Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 18,75 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 14 / ΟΙΚ. 60  οικοπέδου, εμβαδού 1247,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

204. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 14 / ΟΙΚ. 61  οικοπέδου, εμβαδού 453,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

205. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 14 / ΟΙΚ. 61  οικοπέδου, εμβαδού 453,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

206. ΜΠΙΤΑ ΜΙΧΑΛΗ ΤΟΥ ΖΗΣΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 14 / ΟΙΚ. 62  οικοπέδου, εμβαδού 936,00 τ.μ. 

με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

207. ΠΕΡΠΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 14 / ΟΙΚ. 63 οικοπέδου, εμβαδού 

1006,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

208. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 

κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

15 / ΟΙΚ. 64 οικοπέδου, εμβαδού 377,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

209. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη (επικαρπωτής σε ποσοστό 100 % )  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 15 / ΟΙΚ. 65 οικοπέδου, εμβαδού 855,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

210. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη (κατά ψιλή κυριότητα σε ποσοστό 100 % )  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 15 / ΟΙΚ. 65 οικοπέδου, εμβαδού 855,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

211. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΧΗΡΑΣ ΚΩΝ/ ΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτρια σε ποσοστό 10 % εξ αδιαιρέτου 

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 15 / ΟΙΚ. 66 οικοπέδου, εμβαδού 786,00 τ.μ. με τα 



26 

 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

212. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτρια σε ποσοστό 33,75 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 15 / ΟΙΚ. 66 οικοπέδου, εμβαδού 786,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

213. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 18,75 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 15 / ΟΙΚ. 66 οικοπέδου, εμβαδού 786,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

214. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΕΤΤΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτρια σε ποσοστό 18,75 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 15 / ΟΙΚ. 66 οικοπέδου, εμβαδού 786,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

215. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτρια σε ποσοστό 18,75 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 15 / ΟΙΚ. 66 οικοπέδου, εμβαδού 786,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

216. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 

κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

15 / ΟΙΚ. 67 οικοπέδου, εμβαδού 905,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

217. ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ , που εδρεύει στην Τ.Κ. 

Αναργύρων και εκπροσωπείται νόμιμα, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 16 / 

ΟΙΚ. 68 οικοπέδου, εμβαδού 1071,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

218. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, που εδρεύει στην 

Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 16 / ΟΙΚ. 

69 οικοπέδου, εμβαδού 1958,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

219. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, που εδρεύει στην 

Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 16 / ΟΙΚ. 

70 οικοπέδου, εμβαδού 1545,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

220. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, που εδρεύει στην 
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Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 16 / ΟΙΚ. 

71 οικοπέδου, εμβαδού 649,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

221. ΠΑΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

17 / ΟΙΚ. 72 α οικοπέδου, εμβαδού 595,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

222. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 18,75 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 17 / ΟΙΚ. 72 α οικοπέδου, εμβαδού 595,00  με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

223. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 18,75 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 17 / ΟΙΚ. 72 α οικοπέδου, εμβαδού 595,00 με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

224. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 12,50 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 17 / ΟΙΚ. 72 α οικοπέδου, εμβαδού 595,00  με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

225. ΠΑΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

17 / ΟΙΚ. 72 β οικοπέδου, εμβαδού 595,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

226. ΠΑΤΣΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

17 / ΟΙΚ. 72 β οικοπέδου, εμβαδού 595,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

227. ΘΩΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη υπό στοιχεία Ο.Τ. 17 / ΟΙΚ. 73 οικοπέδου, εμβαδού 

1213,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

228. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

17 / ΟΙΚ. 74 οικοπέδου, εμβαδού 513,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 
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που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

229. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 17 / ΟΙΚ. 74 οικοπέδου, εμβαδού 513,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

230. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΗΡΑΣ ΣΑΒΒΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ 

ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας 

σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 17 / ΟΙΚ. 75  οικοπέδου, 

εμβαδού 1054,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

231. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 17 / ΟΙΚ. 75  οικοπέδου, εμβαδού 1054,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

232. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 17 / ΟΙΚ. 75  οικοπέδου, εμβαδού 1054,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

233. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 17 / ΟΙΚ. 75  οικοπέδου, εμβαδού 1054,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

234. ΘΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 17 / ΟΙΚ. 76  οικοπέδου, εμβαδού 1108,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

235. ΘΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 17 / ΟΙΚ. 76  οικοπέδου, εμβαδού 1108,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης 

236. ΘΥΜΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΙΝΑΣ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 77  

οικοπέδου, εμβαδού 432,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 
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περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης 

237. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου 

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 78 οικοπέδου, εμβαδού 952,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

238. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου 

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 78 οικοπέδου, εμβαδού 952,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

239. ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΙΡΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτριας του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 79  οικοπέδου, 

εμβαδού 1088,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης 

240. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 80 οικοπέδου, εμβαδού 

822,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

241. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 α οικοπέδου, 

εμβαδού 1158,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

242. ΡΟΥΣΙΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΧΗΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΗΛΙΑ 

κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 25 

% εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 β  οικοπέδου, εμβαδού 

455,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

243. ΡΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 β  οικοπέδου, εμβαδού 455,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

244. ΡΟΥΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 β  οικοπέδου, εμβαδού 455,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

245. ΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  
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του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 β  οικοπέδου, εμβαδού 455,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

246. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 γ  οικοπέδου, 

εμβαδού 884,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

247. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 δ  οικοπέδου, εμβαδού 1305,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

248. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 37,50 % εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 δ  οικοπέδου, εμβαδού 1305,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

249. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 37,50 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 δ  οικοπέδου, εμβαδού 1305,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

250. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΗΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 ε 1  οικοπέδου, εμβαδού 425,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

251. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 37,50 % εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 ε 1  οικοπέδου, εμβαδού 425,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

252. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 37,50 % εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 ε 1  οικοπέδου, εμβαδού 425,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

253. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου συνιδιοκτήτη (κατά ψιλή κυριότητα σε ποσοστό 50 % εξ 

αδιαιρέτου  )  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 ε 2 οικοπέδου, εμβαδού 
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835,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

254. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου συνιδιοκτήτριας (κατά ψιλή κυριότητα σε ποσοστό 50 % εξ 

αδιαιρέτου  )  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 ε 2 οικοπέδου, εμβαδού 

835,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

255. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου συνιδιοκτήτριας (επικαρπώτρια σε ποσοστό 100 % )  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 ε 2 οικοπέδου, εμβαδού 835,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

256. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 1 / 3 εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / 

ΟΙΚ. 81 στ  οικοπέδου, εμβαδού 4077,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

257. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 1 / 3 εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 

81 στ  οικοπέδου, εμβαδού 4077,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

258. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 1 / 3 εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / 

ΟΙΚ. 81 στ  οικοπέδου, εμβαδού 4077,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

259. ΒΕΡΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 η  οικοπέδου, 

εμβαδού 5103,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

260. ΓΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 θ  οικοπέδου, 

εμβαδού 427,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

261. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 %  εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 ι  οικοπέδου, εμβαδού 300,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

262. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 12,50 %  εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 ι  οικοπέδου, εμβαδού 300,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 
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επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

263. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 12,50 %  εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 ι  οικοπέδου, εμβαδού 300,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

264. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 ια  οικοπέδου, 

εμβαδού 1496,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

265. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 ιβ  οικοπέδου, 

εμβαδού 833,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

266. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 33,33 %  εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 ιγ  οικοπέδου, εμβαδού 777,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

267. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 11,11 %  εξ αδιαιρέτου  του 

υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 ιγ  οικοπέδου, εμβαδού 777,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

268. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΥΖ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε 

ποσοστό 11,11 %  εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 ιγ  

οικοπέδου, εμβαδού 777,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

269. ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 33,33 %  εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 ιγ  οικοπέδου, εμβαδού 777,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

270. ΤΣΙΝΤΖΗΦΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 11,12 %  εξ αδιαιρέτου  του 

υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 ιγ  οικοπέδου, εμβαδού 777,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 
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271. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 ιδ  οικοπέδου, 

εμβαδού 623,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

272. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτριας του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 ιε  

οικοπέδου, εμβαδού 983,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

273. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 ιστ  οικοπέδου, 

εμβαδού 1745,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

274. ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 ιζ  οικοπέδου, 

εμβαδού 774,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

275. ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

18 / ΟΙΚ. 81 ιη  οικοπέδου, εμβαδού 2236,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

276. ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

18 / ΟΙΚ. 81 ιη  οικοπέδου, εμβαδού 2236,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

277. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται 

νόμιμα, ιδιοκτήτριας του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 81 ιθ  οικοπέδου, 

εμβαδού 535,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

278. ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, που εδρεύει το Αμύνταιο και εκπροσωπείται 

νόμιμα, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 82  οικοπέδου, εμβαδού 

612,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

279. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, που εδρεύει στην 

Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 19 / ΟΙΚ. 

83 οικοπέδου, εμβαδού 240,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

280. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ή ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 20 / ΟΙΚ. 84 α 
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οικοπέδου, εμβαδού 657,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

281. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 20 / ΟΙΚ. 84 β οικοπέδου, 

εμβαδού 481,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

282. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 16,66 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 24 / ΟΙΚ. 85 α οικοπέδου, εμβαδού 842,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

283. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ ή ΤΟΥ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΣΟΦΙΑΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε 

ποσοστό 18,75 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 24 / ΟΙΚ. 85 α 

οικοπέδου, εμβαδού 842,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

284. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 16,66 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 24 / ΟΙΚ. 85 α οικοπέδου, εμβαδού 842,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

285. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ ή ΤΟΥ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΣΟΦΙΑΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε 

ποσοστό 18,75 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 24 / ΟΙΚ. 85 α 

οικοπέδου, εμβαδού 842,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

286. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΗΡΑΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε 

ποσοστό 12,50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 24 / ΟΙΚ. 85 α 

οικοπέδου, εμβαδού 842,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

287. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 8,34 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 24 / ΟΙΚ. 85 α οικοπέδου, εμβαδού 842,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

288. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 8,34 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 24 / ΟΙΚ. 85 α οικοπέδου, εμβαδού 842,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 
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απαλλοτρίωσης. 

289. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτριας του υπό στοιχεία Ο.Τ. 24 / ΟΙΚ. 85 β 

οικοπέδου, εμβαδού 276,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

290. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 20 / ΟΙΚ. 86 οικοπέδου, εμβαδού 1254,00 τ.μ. 

με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

291. ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 20 / ΟΙΚ. 87 α 

οικοπέδου, εμβαδού 643,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

292. ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτριας του υπό στοιχεία Ο.Τ. 20 / ΟΙΚ. 87 β 

οικοπέδου, εμβαδού 394,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

293. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΣΥΜΕΩΝ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 12 / ΟΙΚ. 88 οικοπέδου, εμβαδού 1330,00 τ.μ. 

με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

294. ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτριας του υπό στοιχεία Ο.Τ. 21 / ΟΙΚ. 89 α οικοπέδου, 

εμβαδού 548,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

295. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 21 / ΟΙΚ. 89 β οικοπέδου, 

εμβαδού 1166,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

296. ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτριας του υπό στοιχεία Ο.Τ. 21 / ΟΙΚ. 89 γ 

οικοπέδου, εμβαδού 587,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

297. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 1 / 3  % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 21 

/ ΟΙΚ. 89 δ οικοπέδου, εμβαδού 140,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

298. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 1 / 3  % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 21 / 

ΟΙΚ. 89 δ οικοπέδου, εμβαδού 140,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 
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αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

299. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 1 / 3  % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 21 

/ ΟΙΚ. 89 δ οικοπέδου, εμβαδού 140,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

300. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΝΕΣΤΟΡΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 33,33 % εξ αδιαιρέτου 

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 22 / ΟΙΚ. 90 οικοπέδου, εμβαδού 569,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

301. ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 33,33 % εξ αδιαιρέτου 

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 22 / ΟΙΚ. 90 οικοπέδου, εμβαδού 569,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

302. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτριας σε ποσοστό 33,33 % εξ 

αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 22 / ΟΙΚ. 90 οικοπέδου, εμβαδού 569,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

303. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΝΕΣΤΟΡΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 33,33 % εξ αδιαιρέτου 

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 22 / ΟΙΚ. 91 οικοπέδου, εμβαδού 1174,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

304. ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 33,33 % εξ αδιαιρέτου 

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 22 / ΟΙΚ. 91 οικοπέδου, εμβαδού 1174,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

305. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 33,33 % εξ αδιαιρέτου 

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 22 / ΟΙΚ. 91 οικοπέδου, εμβαδού 1174,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

306. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 20% εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 22 / ΟΙΚ. 92 οικοπέδου, εμβαδού 990,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 
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307. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ κατοίκου 

Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 20% εξ 

αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 22 / ΟΙΚ. 92 οικοπέδου, εμβαδού 990,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

308. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ κατοίκου 

Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 20% εξ 

αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 22 / ΟΙΚ. 92 οικοπέδου, εμβαδού 990,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

309. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ ΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ κατοίκου 

Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 20% εξ 

αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 22 / ΟΙΚ. 92 οικοπέδου, εμβαδού 990,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

310. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ κατοίκου 

Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 6,66 % εξ 

αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 22 / ΟΙΚ. 92 οικοπέδου, εμβαδού 990,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

311. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ κατοίκου 

Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 6,66 % εξ 

αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 22 / ΟΙΚ. 92 οικοπέδου, εμβαδού 990,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

312. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ κατοίκου 

Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 6,66 % εξ 

αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 22 / ΟΙΚ. 92 οικοπέδου, εμβαδού 990,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

313. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 20 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 22 / ΟΙΚ. 93 α οικοπέδου, εμβαδού 3.105,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

314. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ κατοίκου 

Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 20 % εξ 

αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 22 / ΟΙΚ. 93 α οικοπέδου, εμβαδού 3.105,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 
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315. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ κατοίκου 

Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 20 % εξ 

αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 22 / ΟΙΚ. 93 α οικοπέδου, εμβαδού 3.105,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

316. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ ΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ κατοίκου 

Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 20 % εξ 

αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 22 / ΟΙΚ. 93 α οικοπέδου, εμβαδού 3.105,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

317. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ κατοίκου 

Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 6,66 % εξ 

αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 22 / ΟΙΚ. 93 α οικοπέδου, εμβαδού 3.105,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

318. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ κατοίκου 

Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 6,66 % εξ 

αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 22 / ΟΙΚ. 93 α οικοπέδου, εμβαδού 3.105,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

319. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ κατοίκου 

Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 6,66 % εξ 

αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 22 / ΟΙΚ. 93 α οικοπέδου, εμβαδού 3.105,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

320. ΣΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτρια ( επικαρπώτρια ) σε ποσοστό 59,375 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 22 / ΟΙΚ. 93 β οικοπέδου, εμβαδού 5.594,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

321. ΒΙΛΒΙΡΙΔΗ ΒΕΝΕΤΙΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτρια ( ψιλή κυριότητα ) σε ποσοστό 59,375 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 22 / ΟΙΚ. 93 β οικοπέδου, εμβαδού 5.594,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

322. ΒΙΛΒΙΡΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτρια ( ψιλή κυριότητα ) σε ποσοστό 40,625 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 22 / ΟΙΚ. 93 β οικοπέδου, εμβαδού 5.594,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 
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323. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 22 / ΟΙΚ. 93 γ οικοπέδου, εμβαδού 1157,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

324. ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, που εδρεύει στο Αμύνταιο και εκπροσωπείται 

νόμιμα, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 22 / ΟΙΚ. 94 ( ρέμα κοινοτικό )  

ακινήτου, εμβαδού 13.067,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

325. ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, που εδρεύει στο Αμύνταιο και εκπροσωπείται 

νόμιμα, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 23 / ΟΙΚ. 95 οικοπέδου, εμβαδού 

1.911,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται 

στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

326. ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 23 / ΟΙΚ. 96 α οικοπέδου, 

εμβαδού 874,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

327. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 23 / ΟΙΚ. 96 β οικοπέδου, 

εμβαδού 181,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

328. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 23 / ΟΙΚ. 96 γ οικοπέδου, εμβαδού 

169,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

329. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 23 / ΟΙΚ. 96 δ οικοπέδου, 

εμβαδού 404,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

330. ΤΟΥΡΑΤΣΙΔΟΥ ΠΑΝΤΖΗΧΡΟΥΛΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 23 / ΟΙΚ. 96 ε οικοπέδου, εμβαδού 

690,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

331. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ  ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 23 / 

ΟΙΚ. 97 ακινήτου, εμβαδού 1.894,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

332. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 37,50 % του υπό στοιχεία Ο.Τ. 23 

/ ΟΙΚ. 98 οικοπέδου, εμβαδού 2.814,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

333. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 
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Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 37,50 % του υπό στοιχεία Ο.Τ. 23 

/ ΟΙΚ. 98 οικοπέδου, εμβαδού 2.814,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

334. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 

ΤΖΩΡΤΖΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε 

ποσοστό 25 % του υπό στοιχεία Ο.Τ. 23 / ΟΙΚ. 98 οικοπέδου, εμβαδού 2.814,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

335. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 23 / ΟΙΚ. 99 α οικοπέδου, 

εμβαδού 1.166,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

336. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 16,66 %  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 23 / ΟΙΚ. 

99 β οικοπέδου, εμβαδού 2.553,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

337. ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 16,66 %  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 23 / ΟΙΚ. 

99 β οικοπέδου, εμβαδού 2.553,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

338. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 16,66 %  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 23 

/ ΟΙΚ. 99 β οικοπέδου, εμβαδού 2.553,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

339. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΗΡΑ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε 

ποσοστό 16,66 %  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 23 / ΟΙΚ. 99 β οικοπέδου, εμβαδού 

2.553,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται 

στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

340. ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 16,66 %  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 23 / ΟΙΚ. 

99 β οικοπέδου, εμβαδού 2.553,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

341. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΘΩΜΑ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 16,66 %  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 23 

/ ΟΙΚ. 99 β οικοπέδου, εμβαδού 2.553,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

342. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, που εδρεύει στην 
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Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 13 / ΟΙΚ. 

100 οικοπέδου, εμβαδού 28.828,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

343. ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, που εδρεύει στο Αμύνταιο και εκπροσωπείται 

νόμιμα, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 23 / ΟΙΚ. 101 ( ρέμα κοινοτικό ) 

ακινήτου, εμβαδού 4.005,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

344. ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ( ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ), που εδρεύει στο 

Αμύνταιο και εκπροσωπείται νόμιμα, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 24 / ΟΙΚ. 

102 οικοπέδου, εμβαδού 517,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

345. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ 

κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

24 / ΟΙΚ. 103 οικοπέδου, εμβαδού 241,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

346. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 %  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 12 / ΟΙΚ. 

104 α οικοπέδου, εμβαδού 797,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

347. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 %  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 12 / ΟΙΚ. 104 α 

οικοπέδου, εμβαδού 797,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

348. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 %  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 12 / ΟΙΚ. 104 α 

οικοπέδου, εμβαδού 797,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

349. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ 

κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

12 / ΟΙΚ. 104 β οικοπέδου, εμβαδού 747,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

350. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 %  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 12 / 

ΟΙΚ. 105 οικοπέδου, εμβαδού 1.218,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

351. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 %  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 12 / 

ΟΙΚ. 105 οικοπέδου, εμβαδού 1.218,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 
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αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

352. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 %  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 24 / 

ΟΙΚ. 106 οικοπέδου, εμβαδού 1.222,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

353. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΥΛΗ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ 

κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 %  

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 24 / ΟΙΚ. 106 οικοπέδου, εμβαδού 1.222,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

354. ΦΑΧΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 %  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 12 / 

ΟΙΚ. 107 οικοπέδου, εμβαδού 1.183,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

355. ΦΑΧΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ ΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 %  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 12 / 

ΟΙΚ. 107 οικοπέδου, εμβαδού 1.183,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

356. ΦΑΧΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 18,75 %  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 12 

/ ΟΙΚ. 107 οικοπέδου, εμβαδού 1.183,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

357. ΦΑΧΑΝΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 18,75 %  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 12 

/ ΟΙΚ. 107 οικοπέδου, εμβαδού 1.183,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

358. ΦΑΧΑΝΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 12,50 %  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 12 / ΟΙΚ. 

107 οικοπέδου, εμβαδού 1.183,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

359. ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 24 / ΟΙΚ. 108 α οικοπέδου, εμβαδού 942,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

360. ΔΗΜΚΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΥΖ. ΗΛΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ 

κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

24 / ΟΙΚ. 108 β οικοπέδου, εμβαδού 315,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 
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απαλλοτρίωσης. 

361. ΤΟΥΛΚΙΑΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ( ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ) κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 24 / ΟΙΚ. 109 οικοπέδου, 

εμβαδού 1.241,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

362. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 %  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 24 / ΟΙΚ. 110 οικοπέδου, 

εμβαδού 1.229,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

363. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 %  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 24 / ΟΙΚ. 110 οικοπέδου, 

εμβαδού 1.229,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

364. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 24 / ΟΙΚ. 111 

α  οικοπέδου, εμβαδού 625,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

365. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 24 / ΟΙΚ. 111 β  οικοπέδου, 

εμβαδού 638,05 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

366. ΑΠΕΛΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 24 / ΟΙΚ. 112 α  οικοπέδου, 

εμβαδού 623,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

367. ΑΠΕΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 24 / ΟΙΚ. 112 β  οικοπέδου, 

εμβαδού 623,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

368. ΛΕΒΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 25 / ΟΙΚ. 

113 α  οικοπέδου, εμβαδού 616,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

369. ΛΕΒΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 25 / ΟΙΚ. 

113 α  οικοπέδου, εμβαδού 616,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

370. ΛΕΒΑΝΤΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 25 / ΟΙΚ. 

113 β  οικοπέδου, εμβαδού 616,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 
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αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

371. ΛΕΒΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 25 / ΟΙΚ. 

113 β  οικοπέδου, εμβαδού 616,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

372. ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

25 / ΟΙΚ. 114  οικοπέδου, εμβαδού 1.189,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

373. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΥΖ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ 

ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε 

ποσοστό 30 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 25 / ΟΙΚ. 115  οικοπέδου, 

εμβαδού 1.196,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

374. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 40 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 25 / ΟΙΚ. 115  οικοπέδου, εμβαδού 1.196,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

375. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Η΄ΜΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 30 % εξ αδιαιρέτου 

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 25 / ΟΙΚ. 115  οικοπέδου, εμβαδού 1.196,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

376. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 25 / ΟΙΚ. 116  οικοπέδου, εμβαδού 983,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

377. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 25 / ΟΙΚ. 117 οικοπέδου, εμβαδού 765,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

378. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 25 / ΟΙΚ. 118 α οικοπέδου, εμβαδού 465,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

379. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

25 / ΟΙΚ. 118 β οικοπέδου, εμβαδού 465,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 
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380. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ – ΑΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ιδιοκτήτη του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 25 / ΟΙΚ. 119 οικοπέδου, εμβαδού 1.297,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

381. ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

25 / ΟΙΚ. 120  οικοπέδου, εμβαδού 1.247,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

382. ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 25 / ΟΙΚ. 120  οικοπέδου, εμβαδού 1.247,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

383. ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 25 / ΟΙΚ. 121  οικοπέδου, εμβαδού 847,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

384. ΠΕΓΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΗΡΑ ΘΩΜΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑ 

κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % 

εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 25 / ΟΙΚ. 121  οικοπέδου, εμβαδού 847,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

385. ΔΗΜΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 25 / ΟΙΚ. 122  οικοπέδου, εμβαδού 

855,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

386. ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, που εδρεύει στο Αμύνταιο και εκπροσωπείται 

νόμιμα, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 25 / ΟΙΚ. 123 ( ρέμα κοινοτικό ) 

ακινήτου, εμβαδού 442,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

387. ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 25 / ΟΙΚ. 124  οικοπέδου, εμβαδού 1.132,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

388. ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ ΣΑΜΟΥΗΛ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 25 / ΟΙΚ. 125 α  οικοπέδου, 

εμβαδού 397,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 
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389. ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 25 / ΟΙΚ. 125 β  οικοπέδου, 

εμβαδού 591,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

390. ΜΠΟΛΟΜΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 26 / ΟΙΚ. 126 οικοπέδου, εμβαδού 780,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

391. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

26 / ΟΙΚ. 126 οικοπέδου, εμβαδού 780,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

392. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ/ ΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 26 / ΟΙΚ. 127 οικοπέδου, εμβαδού 832,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

393. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 26 / ΟΙΚ. 127 οικοπέδου, εμβαδού 832,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

394. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 26 / ΟΙΚ. 127 οικοπέδου, εμβαδού 832,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

395. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 26 / ΟΙΚ. 127 οικοπέδου, εμβαδού 832,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

396. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 8,25 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 26 / ΟΙΚ. 

128 οικοπέδου, εμβαδού 828,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

397. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 8,25 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 
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Ο.Τ. 26 / ΟΙΚ. 128 οικοπέδου, εμβαδού 828,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

398. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 8,25 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 26 / ΟΙΚ. 128 οικοπέδου, εμβαδού 828,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

399. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 8,25 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 26 / ΟΙΚ. 

128 οικοπέδου, εμβαδού 828,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

400. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 24,05 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 26 / ΟΙΚ. 128 οικοπέδου, εμβαδού 828,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

401. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 24,06 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 26 / 

ΟΙΚ. 128 οικοπέδου, εμβαδού 828,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

402. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 18,89 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 26 / ΟΙΚ. 128 οικοπέδου, εμβαδού 828,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

403. ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 26 / ΟΙΚ. 129 οικοπέδου, εμβαδού 

833,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

404. ΚΟΙΝΤΖΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 26 / ΟΙΚ. 130 οικοπέδου, εμβαδού 

808,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

405. ΑΞΑΡΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

26 / ΟΙΚ. 131 οικοπέδου, εμβαδού 819,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

406. ΖΟΥΡΝΑΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 



48 

 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 26 / ΟΙΚ. 131 οικοπέδου, εμβαδού 819,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

407. ΖΟΥΡΝΑΤΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 26 / ΟΙΚ. 131 οικοπέδου, εμβαδού 819,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

408. ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 26 / ΟΙΚ. 131 οικοπέδου, εμβαδού 819,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

409. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 26 / ΟΙΚ. 132 οικοπέδου, εμβαδού 795,00 τ.μ. 

με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

410. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 26 / ΟΙΚ. 

133 οικοπέδου, εμβαδού 853,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

411. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 26 / ΟΙΚ. 

133 οικοπέδου, εμβαδού 853,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

412. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

26 / ΟΙΚ. 133 οικοπέδου, εμβαδού 853,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

413. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

26 / ΟΙΚ. 133 οικοπέδου, εμβαδού 853,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

414. ΜΠΟΥΝΤΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 26 / ΟΙΚ. 134 οικοπέδου, εμβαδού 878,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 
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απαλλοτρίωσης. 

415. ΓΚΑΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 26 / ΟΙΚ. 134 οικοπέδου, εμβαδού 878,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

416. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 26 / ΟΙΚ. 135 οικοπέδου, 

εμβαδού 838,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

417. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 27 / ΟΙΚ. 136 

α οικοπέδου, εμβαδού 640,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

418. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ  κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 27 / ΟΙΚ. 136 

β οικοπέδου, εμβαδού 683,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

419. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΑΝΔΡΕΑ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 27 / ΟΙΚ. 136 γ οικοπέδου, 

εμβαδού 442,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

420. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΣΑΒΒΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 20 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

27 / ΟΙΚ. 137 οικοπέδου, εμβαδού 1.172,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

421. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 20 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

27 / ΟΙΚ. 137 οικοπέδου, εμβαδού 1.172,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

422. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 20 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

27 / ΟΙΚ. 137 οικοπέδου, εμβαδού 1.172,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

423. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 20 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

27 / ΟΙΚ. 137 οικοπέδου, εμβαδού 1.172,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 
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που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

424. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 20 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

27 / ΟΙΚ. 137 οικοπέδου, εμβαδού 1.172,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

425. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 27 / ΟΙΚ. 138 α οικοπέδου, 

εμβαδού 1.441,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

426. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου,  

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 27 / ΟΙΚ. 

138 β οικοπέδου, εμβαδού 667,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

427. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου,  

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 27 / ΟΙΚ. 

138 β οικοπέδου, εμβαδού 667,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

428. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου,  συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 27 / ΟΙΚ. 139 οικοπέδου, εμβαδού 1.596,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

429. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου,  συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 27 / ΟΙΚ. 139 οικοπέδου, εμβαδού 1.596,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

430. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου,  συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 27 / ΟΙΚ. 139 οικοπέδου, εμβαδού 1.596,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

431. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου,  συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 27 / ΟΙΚ. 139 οικοπέδου, εμβαδού 1.596,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

432. ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, που εδρεύει στο Αμύνταιο και εκπροσωπείται 
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νόμιμα, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 28 / ΟΙΚ. 140 ακινήτου, εμβαδού 

9.901,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται 

στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

433. ΦΑΧΑΝΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου,  συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 29 / ΟΙΚ. 141 οικοπέδου, εμβαδού 986,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

434. ΦΑΧΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝ / ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου,  συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 37,50 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 29 / ΟΙΚ. 141 οικοπέδου, εμβαδού 986,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

435. ΦΑΧΑΝΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου,  συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 37,50 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 29 / ΟΙΚ. 141 οικοπέδου, εμβαδού 986,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

436. ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ / ΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 29 / ΟΙΚ. 142 οικοπέδου, 

εμβαδού 961,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

437. ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου,  συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 29 / ΟΙΚ. 143 οικοπέδου, εμβαδού 1042,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

438. ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ ΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου,  συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 29 / ΟΙΚ. 143 οικοπέδου, εμβαδού 1042,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

439. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 29 / ΟΙΚ. 144 οικοπέδου, εμβαδού 

989,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

440. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 29 / ΟΙΚ. 145 οικοπέδου, 

εμβαδού 1.019,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 
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441. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου,  

ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 30 / ΟΙΚ. 146 α οικοπέδου, εμβαδού 267,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

442. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

30 / ΟΙΚ. 146 β οικοπέδου, εμβαδού 1.508,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

443. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 30 / ΟΙΚ. 146 β οικοπέδου, εμβαδού 1.508,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

444. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 30 / ΟΙΚ. 146 β οικοπέδου, εμβαδού 1.508,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

445. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 30 / ΟΙΚ. 146 β οικοπέδου, εμβαδού 1.508,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

446. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 30 / ΟΙΚ. 147 οικοπέδου, 

εμβαδού 1.285,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

447. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου 

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 30 / ΟΙΚ. 148 α οικοπέδου, εμβαδού 2.577,00 τ.μ. με 

τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

448. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 30 / ΟΙΚ. 148 α οικοπέδου, εμβαδού 2.577,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

449. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ ΝΟΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 16,66 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 30 / 
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ΟΙΚ. 148 β οικοπέδου, εμβαδού 3.807,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

450. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 16,66 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 30 / 

ΟΙΚ. 148 β οικοπέδου, εμβαδού 3.807,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

451. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 16,66 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 30 / 

ΟΙΚ. 148 β οικοπέδου, εμβαδού 3.807,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

452. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 16,66 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 30 / 

ΟΙΚ. 148 β οικοπέδου, εμβαδού 3.807,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

453. ΣΑΜΔΟΥΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 16,66 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 30 / 

ΟΙΚ. 148 β οικοπέδου, εμβαδού 3.807,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

454. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 16,67 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 30 / 

ΟΙΚ. 148 β οικοπέδου, εμβαδού 3.807,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

455. ΔΗΜΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

30 / ΟΙΚ. 148 γ οικοπέδου, εμβαδού 5.508,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

456. ΔΗΜΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

30 / ΟΙΚ. 148 γ οικοπέδου, εμβαδού 5.508,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

457. ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, που εδρεύει στο Αμύνταιο και εκπροσωπείται 

νόμιμα, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 30 / ΟΙΚ. 149 ( ρέμα κοινοτικό ) 
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ακινήτου, εμβαδού 3.803,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

458. ΔΗΜΚΑΣ ΚΩΝ/ ΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 150 οικοπέδου, εμβαδού 

761,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

459. ΔΗΜΚΑΣ ΚΩΝ/ ΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 151 α οικοπέδου, 

εμβαδού 1.596,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

460. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΖΩΓΡΑΦΩ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΗΡΑ ΚΟΣΜΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ 

ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 151 β οικοπέδου, εμβαδού 937,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

461. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΖΩΓΡΑΦΩ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΗΡΑ ΚΟΣΜΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ 

ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 151 β οικοπέδου, εμβαδού 937,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

462. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 151 γ οικοπέδου, 

εμβαδού 1.649,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

463. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 151 δ οικοπέδου, 

εμβαδού 436,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

464. ΜΑΤΚΑΡΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 151 ε οικοπέδου, εμβαδού 2.180,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

465. ΔΙΓΚΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

31 / ΟΙΚ. 151 ε οικοπέδου, εμβαδού 2.180,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

466. ΔΗΜΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 
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31 / ΟΙΚ. 151 στ οικοπέδου, εμβαδού 6.132,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

467. ΔΗΜΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

31 / ΟΙΚ. 151 στ οικοπέδου, εμβαδού 6.132,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

468. ΜΑΤΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 151 ζ οικοπέδου, εμβαδού 3.503,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

469. ΚΟΥΦΟΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝ/ ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 151 η οικοπέδου, 

εμβαδού 9.076,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

470. ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 151 θ οικοπέδου, εμβαδού 1.724,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

471. ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 151 ια οικοπέδου, εμβαδού 2.225,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

472. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 12,50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 31 / 

ΟΙΚ. 151 ιβ οικοπέδου, εμβαδού 6.745,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

473. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 12,50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 31 / 

ΟΙΚ. 151 ιβ οικοπέδου, εμβαδού 6.745,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

474. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 12,50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 31 / 

ΟΙΚ. 151 ιβ οικοπέδου, εμβαδού 6.745,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

475. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΛΕΙΩ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 
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συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 12,50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 31 / 

ΟΙΚ. 151 ιβ οικοπέδου, εμβαδού 6.745,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

476. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 37,50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 151 ιβ οικοπέδου, εμβαδού 6.745,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

477. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 12,50 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 151 ιβ οικοπέδου, εμβαδού 6.745,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

478. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 151 ιγ οικοπέδου, εμβαδού 1.912,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

479. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 151 ιγ οικοπέδου, εμβαδού 1.912,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

480. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 33,33 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 151 ιδ οικοπέδου, εμβαδού 2.639,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

481. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 33,33 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 151 ιδ οικοπέδου, εμβαδού 2.639,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

482. ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 33,34 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 151 ιδ οικοπέδου, εμβαδού 2.639,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

483. ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 
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Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 151 ιε οικοπέδου, 

εμβαδού 2.384,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

484. ΜΠΙΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΖΗΣΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 152 οικοπέδου, εμβαδού 3.409,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

485. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

31 / ΟΙΚ. 153 οικοπέδου, εμβαδού 1.233,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

486. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

31 / ΟΙΚ. 153 οικοπέδου, εμβαδού 1.233,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

487. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 33,33 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 154 α οικοπέδου, εμβαδού 433,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

488. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 33,33 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 154 α οικοπέδου, εμβαδού 433,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

489. ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 33,34 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 154 α οικοπέδου, εμβαδού 433,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

490. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 154 β οικοπέδου, εμβαδού 396,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

491. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 154 β οικοπέδου, εμβαδού 396,00 τ.μ. με τα 
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υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

492. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 37,50 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 155 οικοπέδου, εμβαδού 660,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

493. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 12,50 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 155 οικοπέδου, εμβαδού 660,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

494. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

31 / ΟΙΚ. 155 οικοπέδου, εμβαδού 660,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

495. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

31 / ΟΙΚ. 155 οικοπέδου, εμβαδού 660,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

496. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, που εδρεύει στην 

Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 31 / ΟΙΚ. 

156 οικοπέδου, εμβαδού 169,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

497. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 32 / ΟΙΚ. 157 οικοπέδου, εμβαδού 

1.474,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται 

στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

498. ΦΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 15 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

32 / ΟΙΚ. 158 οικοπέδου, εμβαδού 1.458,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

499. ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 

κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 20 % 

εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 32 / ΟΙΚ. 158 οικοπέδου, εμβαδού 

1.458,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται 

στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 
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500. ΦΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 22,50 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 32 / ΟΙΚ. 158 οικοπέδου, εμβαδού 1.458,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

501. ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 22,50 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 32 / ΟΙΚ. 158 οικοπέδου, εμβαδού 1.458,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

502. ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 20 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

32 / ΟΙΚ. 158 οικοπέδου, εμβαδού 1.458,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

503. ΦΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 12 / ΟΙΚ. 159 οικοπέδου, εμβαδού 1.336,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

504. ΤΣΙΡΟΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

12 / ΟΙΚ. 159 οικοπέδου, εμβαδού 1.336,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

505. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 32 / ΟΙΚ. 160 οικοπέδου, εμβαδού 1.366,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

506. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ 

κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 37,50 

% εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 32 / ΟΙΚ. 161 οικοπέδου, εμβαδού 

1.622,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται 

στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

507. ΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 20,83 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 32 / ΟΙΚ. 161 οικοπέδου, εμβαδού 1.622,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

508. ΜΗΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 
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Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 20,83 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 32 / ΟΙΚ. 161 οικοπέδου, εμβαδού 1.622,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

509. ΜΗΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 20,84 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 32 / ΟΙΚ. 161 οικοπέδου, εμβαδού 1.622,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

510. ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, που εδρεύει στο Αμύνταιο και εκπροσωπείται 

νόμιμα, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία ΟΙΚ. 162 ακινήτου, εμβαδού 57,00 τ.μ. με 

τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

511. ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, που εδρεύει στο Αμύνταιο και εκπροσωπείται 

νόμιμα, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 18 / ΟΙΚ. 163 ακινήτου ( κοινοτικό 

πάρκο ), εμβαδού 1.212,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

512. ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, που εδρεύει στο Αμύνταιο και εκπροσωπείται 

νόμιμα, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία ΟΙΚ. 164 ακινήτου, εμβαδού 215,00 τ.μ. 

με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

513. ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, που εδρεύει στο Αμύνταιο και εκπροσωπείται 

νόμιμα, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 22/ ΟΙΚ. 165 ακινήτου ( ρέμα 

κοινοτικό ), εμβαδού 10.564,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

514. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΑΝΔΡΕΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 33 / ΟΙΚ. 166 οικοπέδου, 

εμβαδού 1.814,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

515. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΥΖ. ΜΠΙΤΑ ΜΙΧΑΗΛ  κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 33 / ΟΙΚ. 167 

οικοπέδου, εμβαδού 1.175,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

516. ΜΠΙΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΖΗΣΗ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 33 / ΟΙΚ. 168 οικοπέδου, εμβαδού 

1.173,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται 

στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

517. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 33 / ΟΙΚ. 169 οικοπέδου, 

εμβαδού 1.328,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 
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περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

518. ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, που εδρεύει στο Αμύνταιο και εκπροσωπείται 

νόμιμα, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία ΟΙΚ. 170 ακινήτου ( ρέμα κοινοτικό ), 

εμβαδού 6040,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

519. ΘΥΜΙΑΝΗ ΚΑΤΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΧΗΡΑ ΣΙΔΕΡΑ ΜΗΝΑ 

κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % 

εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 34 / ΟΙΚ. 171 οικοπέδου, εμβαδού 

1.040,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται 

στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

520. ΣΙΔΕΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΤΟΥ ΜΗΝΑ  κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 75 % εξ αδιαιρέτου  

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 34 / ΟΙΚ. 171 οικοπέδου, εμβαδού 1.040,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

521. ΠΑΤΣΙΑΛΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΧΗΡΑ ΠΑΤΣΙΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 34 / ΟΙΚ. 172 οικοπέδου, εμβαδού 1.023,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

522. ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 34 / ΟΙΚ. 172 οικοπέδου, εμβαδού 1.023,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

523. ΠΑΤΣΙΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 34 / ΟΙΚ. 172 οικοπέδου, εμβαδού 1.023,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

524. ΠΑΤΣΙΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 34 / ΟΙΚ. 172 οικοπέδου, εμβαδού 1.023,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

525. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 34 / ΟΙΚ. 173 οικοπέδου, εμβαδού 530,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 
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526. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΗΡΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ 

ΤΑΧΤΣΙΔΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε 

ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό στοιχεία Ο.Τ. 34 / ΟΙΚ. 173 οικοπέδου, 

εμβαδού 530,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

527. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 34 / ΟΙΚ. 173 οικοπέδου, εμβαδού 530,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

528. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου  

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 34 / ΟΙΚ. 173 οικοπέδου, εμβαδού 530,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

529. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 34 / ΟΙΚ. 174 οικοπέδου, 

εμβαδού 915,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

530. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 34 / ΟΙΚ. 175 οικοπέδου, εμβαδού 

977,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

531. ΝΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η΄ ΓΙΑΝ ΤΟΥ ΘΩΜΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 34 / ΟΙΚ. 176 οικοπέδου, εμβαδού 

929,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

532. ΑΝΕΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 34 / ΟΙΚ. 177 οικοπέδου, εμβαδού 

1001,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

533. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 35 / ΟΙΚ. 178 

οικοπέδου, εμβαδού 981,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

534. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 35 / ΟΙΚ. 179 οικοπέδου, εμβαδού 

937,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

535. ΠΕΝΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 
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Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 35 / ΟΙΚ. 180 οικοπέδου, 

εμβαδού 1.660,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

536. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, που εδρεύει στην 

Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 35 / ΟΙΚ. 

181 οικοπέδου, εμβαδού 924,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

537. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 35 / ΟΙΚ. 182 οικοπέδου, 

εμβαδού 657,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

538. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 35 / ΟΙΚ. 183 

οικοπέδου, εμβαδού 906,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

539. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, που εδρεύει στην 

Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 35 / ΟΙΚ. 

184 οικοπέδου, εμβαδού 965,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

540. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 35 / ΟΙΚ. 185 οικοπέδου, 

εμβαδού 975,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

541. ΡΟΥΣΙΟΥ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΗΛΙΑ 

κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % 

εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 35 / ΟΙΚ. 186 οικοπέδου, εμβαδού 903,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

542. ΡΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου 

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 35 / ΟΙΚ. 186 οικοπέδου, εμβαδού 903,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

543. ΡΟΥΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου 

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 35 / ΟΙΚ. 186 οικοπέδου, εμβαδού 903,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

544. ΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου 
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του υπό στοιχεία Ο.Τ. 35 / ΟΙΚ. 186 οικοπέδου, εμβαδού 903,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

545. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, που εδρεύει στην 

Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 35 / ΟΙΚ. 

187 οικοπέδου, εμβαδού 923,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

546. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, που εδρεύει στην 

Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 35 / ΟΙΚ. 

188 οικοπέδου, εμβαδού 832,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

547. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 33,33 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 35 / ΟΙΚ. 189 οικοπέδου, εμβαδού 1.025,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

548. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 33,33 % εξ αδιαιρέτου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 35 / ΟΙΚ. 189 οικοπέδου, εμβαδού 1.025,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

549. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΘΥΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 

κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 8,33 % 

εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 35 / ΟΙΚ. 189 οικοπέδου, εμβαδού 

1.025,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται 

στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

550. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 12,50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 35 / ΟΙΚ. 189 οικοπέδου, εμβαδού 1.025,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

551. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 12,50 % εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 35 / ΟΙΚ. 189 οικοπέδου, εμβαδού 1.025,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

552. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 37 / ΟΙΚ. 190 οικοπέδου, 

εμβαδού 1028,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 
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553. ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 38 / ΟΙΚ. 191 οικοπέδου, εμβαδού 

1.053,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται 

στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

554. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαίρετου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 38 / ΟΙΚ. 192 οικοπέδου, εμβαδού 903,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

555. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαίρετου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 38 / ΟΙΚ. 192 οικοπέδου, εμβαδού 903,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

556. ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 38 / ΟΙΚ. 193 οικοπέδου, 

εμβαδού 963,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

557. ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 33,33 % εξ αδιαίρετου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 38 / ΟΙΚ. 194 οικοπέδου, εμβαδού 825,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

558. ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 33,33 % εξ αδιαίρετου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 38 / ΟΙΚ. 194 οικοπέδου, εμβαδού 825,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

559. ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 33,34 % εξ αδιαίρετου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 38 / ΟΙΚ. 194 οικοπέδου, εμβαδού 825,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

560. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 38 / ΟΙΚ. 195 οικοπέδου, 

εμβαδού 811,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

561. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 33,33 % εξ αδιαίρετου του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 38 / ΟΙΚ. 196 οικοπέδου, εμβαδού 935,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 
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επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

562. ΚΑΛΥΜΝΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 33,33 % εξ αδιαίρετου του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 38 / ΟΙΚ. 196 οικοπέδου, εμβαδού 935,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

563. ΚΑΛΥΜΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 33,34 % εξ αδιαίρετου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 38 / ΟΙΚ. 196 οικοπέδου, εμβαδού 935,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

564. ΑΜΙΛΗΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ κατοίκου 

Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 38 / ΟΙΚ. 

197 οικοπέδου, εμβαδού 741,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

565. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 39 / ΟΙΚ. 198 οικοπέδου, 

εμβαδού 941,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

566. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 39 / ΟΙΚ. 199 

οικοπέδου, εμβαδού 881,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

567. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 39 / ΟΙΚ. 200 οικοπέδου, 

εμβαδού 804,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

568. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 39 / ΟΙΚ. 201 οικοπέδου, 

εμβαδού 891,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

569. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαίρετου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 39 / ΟΙΚ. 202 οικοπέδου, εμβαδού 777,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

570. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΥΖ.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε 

ποσοστό 50 % εξ αδιαίρετου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 39 / ΟΙΚ. 202 οικοπέδου, 
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εμβαδού 777,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

571. ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 39 / ΟΙΚ. 203 οικοπέδου, 

εμβαδού 822,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

572. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 39 / ΟΙΚ. 204 α οικοπέδου, 

εμβαδού 344,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

573. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  κατοίκου 

Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ 

αδιαίρετου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 39 / ΟΙΚ. 204 β οικοπέδου, εμβαδού 457,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

574. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  

κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % 

εξ αδιαίρετου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 39 / ΟΙΚ. 204 β οικοπέδου, εμβαδού 

457,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

575. ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 39 / ΟΙΚ. 205 οικοπέδου, 

εμβαδού 865,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

576. ΣΙΔΕΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 39 / ΟΙΚ. 206 οικοπέδου, εμβαδού 

882,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

577. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ  κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 39 / ΟΙΚ. 207 οικοπέδου, 

εμβαδού 921,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

578. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ   κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 39 / ΟΙΚ. 208 οικοπέδου, 

εμβαδού 1.025,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

579. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ   κατοίκου 

Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 37,50 % εξ 

αδιαίρετου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 39 / ΟΙΚ. 209 οικοπέδου, εμβαδού 1.123,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 
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κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

580. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ   κατοίκου 

Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 37,50 % εξ 

αδιαίρετου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 39 / ΟΙΚ. 209 οικοπέδου, εμβαδού 1.123,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

581. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΧΗΡΑ 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε 

ποσοστό 25 % εξ αδιαίρετου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 39 / ΟΙΚ. 209 οικοπέδου, 

εμβαδού 1.123,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

582. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 39 / ΟΙΚ. 210 οικοπέδου, εμβαδού 

851,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

583. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 39 / ΟΙΚ. 211 οικοπέδου, 

εμβαδού 1.000,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

584. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 39 / ΟΙΚ. 212 οικοπέδου, εμβαδού 

1.234,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται 

στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

585. ΜΠΕΣΙΚΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 40 / ΟΙΚ. 213 οικοπέδου, εμβαδού 

1.301,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται 

στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

586. ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 40 / ΟΙΚ. 214 οικοπέδου, 

εμβαδού 1.588,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

587. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΗΡΑ ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ Η΄ΕΥΘΥΒΟΥΛΗ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, 

ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 40 / ΟΙΚ. 215 οικοπέδου, εμβαδού 958,00 τ.μ. 

με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

588. ΣΑΝΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ ΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 40 / ΟΙΚ. 216 οικοπέδου, εμβαδού 

819,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 
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589. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 3 / 16  εξ αδιαίρετου του υπό 

στοιχεία Ο.Τ. 40 / ΟΙΚ. 217 οικοπέδου, εμβαδού 811,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

590. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 3 / 16  εξ αδιαίρετου του υπό στοιχεία 

Ο.Τ. 40 / ΟΙΚ. 217 οικοπέδου, εμβαδού 811,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα 

επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

591. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΖ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  

κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 3 / 16  

εξ αδιαίρετου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 40 / ΟΙΚ. 217 οικοπέδου, εμβαδού 811,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

592. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΖ. ΣΥΜΕΟΦΟΡΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 3 / 16  

εξ αδιαίρετου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 40 / ΟΙΚ. 217 οικοπέδου, εμβαδού 811,00 

τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

593. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΧΗΡΑ ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 4 / 16  εξ αδιαίρετου 

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 40 / ΟΙΚ. 217 οικοπέδου, εμβαδού 811,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

594. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 40 / ΟΙΚ. 218 οικοπέδου, 

εμβαδού 845,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

595. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 40 / ΟΙΚ. 219 οικοπέδου, εμβαδού 

868,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 

κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

596. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 40 / ΟΙΚ. 220 οικοπέδου, 

εμβαδού 955,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

597. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 41 / ΟΙΚ. 221 οικοπέδου, εμβαδού 

823,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον 
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κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

598. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 41 / ΟΙΚ. 222 οικοπέδου, 

εμβαδού 893,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

599. ΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 41 / ΟΙΚ. 223 οικοπέδου, 

εμβαδού 839,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά 

περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

600. ΝΤΙΝΑ ΚΑΤΙΝΑ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη 

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 41 / ΟΙΚ. 224 οικοπέδου, εμβαδού 914,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

601. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΑΝΩ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΧΑΓΙΑ 

κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

41 / ΟΙΚ. 225 οικοπέδου, εμβαδού 1.017,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

602. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ κατοίκου 

Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 41 / ΟΙΚ. 

226 οικοπέδου, εμβαδού 902,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

603. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, που εδρεύει στην 

Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία Ο.Τ. 42 / ΟΙΚ. 

227 οικοπέδου, εμβαδού 1.233,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

604. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ κατοίκου Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου 

Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαίρετου του υπό στοιχεία Ο.Τ. 

43 / ΟΙΚ. 228 οικοπέδου, εμβαδού 1237,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα 

που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της 

απαλλοτρίωσης. 

605. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ κατοίκου Τ.Κ. 

Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, συνιδιοκτήτη σε ποσοστό 50 % εξ αδιαίρετου 

του υπό στοιχεία Ο.Τ. 43 / ΟΙΚ. 228 οικοπέδου, εμβαδού 1237,00 τ.μ. με τα 

υφιστάμενα επικείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό 

πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

606. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, που εδρεύει στην 

Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία ΟΙΚ. 229 

οικοπέδου, εμβαδού 2.506,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 



71 

 

607. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, που εδρεύει στην 

Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία ΟΙΚ. 230 

οικοπέδου, εμβαδού 2.356,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

608. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, που εδρεύει στην 

Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία ΟΙΚ. 231 

οικοπέδου, εμβαδού 3.461,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

609. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, που εδρεύει στην 

Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία ΟΙΚ. 232 

οικοπέδου, εμβαδού 2.946,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

610. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, που εδρεύει στην 

Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα,  ιδιοκτήτη του υπό στοιχεία ΟΙΚ. 233 

οικοπέδου, εμβαδού 3.115,00 τ.μ. με τα υφιστάμενα επικείμενα που 

αναλυτικά περιγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης. 

611. ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, που εδρεύει στο Αμύνταιο και εκπροσωπείται 

νόμιμα, ιδιοκτήτη της υπ’ αριθμ. 234 ιδιοκτησίας ( ΔΡΟΜΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ – 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ) εμβαδού 93.110 τ.μ., όπως αυτή αναλυτικά εμφαίνεται στον 

αριθμητικό  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ. 

 

    ************************** 

 

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/19831/338/ 15-4-2019  κοινής 

απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 128 έως 138 του ν.δ 210/1973 « περί Μεταλλευτικού Κώδικος » σε 

συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ. 9 περιπτ. ( ε ) και παρ. 11 του ν. 2882/2001 

« Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων » , του άρθρου 1 του 

ν.δ. 180/1974 « περί ρυθμίσεως θεμάτων ανακυπτόντων κατά την εφαρμογή 

του Μεταλλευτικού Κώδικος λόγω καταργήσεως των Περιφερειακών 

Διοικήσεων » , του άρθρου 3 παρ. 7 του ν. 2882/2001« Κώδικας Αναγκαστικών 

Απαλλοτριώσεων Ακινήτων » η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 190/19-4-2019 

τεύχος Δ : 

 

κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνες του 

Ελληνικού Δημοσίου του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου Νομού 

Φλώρινας, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με την 4012/86/25.9.1986 

απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας ( ΦΕΚ Δ 1109 ), για λόγους 

διακινδύνευσης των ιδιοκτησιών, της ζωής και της υγείας των κατοίκων 



72 

 

του οικισμού  που προκλήθηκαν από τα κατολισθιτικά φαινόμενα της 10ης 

Ιουνίου 2017 στο ορυχείο Αμυνταίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής 

Μακεδονίας της ΔΕΗ, σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 2 του 

Μεταλλευτικού Κώδικα ( ν.δ. 277 Α ). Η απαλλοτρίωση διεξάγεται λόγω του 

επείγοντος χαρακτήρα της κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 128-

138 του Μεταλλευτικού Κώδικα  ( ν.δ. 277 Α ) ως προς τα ειδικώς οριζόμενα 

στην παρ.3 του άρθρου 28  του ν. 3937/2011, όπως ισχύει.  

 

Οι προς απαλλοτρίωση εκτάσεις, οι φερόμενοι ιδιοκτήτες αυτών, το εμβαδό 

και οι συντεταγμένες τους, απεικονίζονται και περιγράφονται στον από 

Ιουλίου 2018 Κτηματολογικό Πίνακα Οικισμού ( Ανάργυροι ) Π.Ε. Φλώρινας ( 

Αριθμητικός και Φύλλα Καταγραφής τεύχος Α και Β ) και στο από Φεβρουαρίου 

2018 Κτηματολογικό Διάγραμμα Οικισμού ( πινακίδα 1 και 2 ), κλίμακας 1 

:1000, που συντάχθηκαν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και 

υπογράφονται από τον Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας Ανδρέου Στυλιανό, ελέγχθηκαν δε και θεωρήθηκαν την 

25/7/2018 από τους Κων/να Μήτσιου, Προϊσταμένη Σ.Ε.Β.Ε. , Γ. Σαρρή , 

Προϊστάμενο, Β. Πάτκο, Μηχανικό Μεταλλείων, Αθ.Μήτσιου, Μηχανολόγο 

Μηχανικό Τ.Ε. του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος 

Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος. 

 
Ως φορέας υλοποίησης της απαλλοτρίωσης, αρμόδια για όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες από την πράξη κήρυξης μέχρι και την ολοκλήρωσή της, ορίζεται η  

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία βαρύνεται με την δαπάνη της 

απαλλοτρίωσης ( ΚΑΕ 071.9471.05.19001 ), η οποία καλύπτεται με αντίστοιχη 

μεταφορά πιστώσεων από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων ( ΠΔΕ ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στον 

προϋπολογισμό της ( ΣΑΕΠ 041 αριθμ. έργου 2019ΕΠ04100000 ),  σύμφωνα με 

την υπό στοιχείο 20 του σκεπτικού της παρούσας βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

 
Για τον καθορισμό της οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης κατατέθηκε 

απευθείας ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας κατά τα 

οριζόμενα στα άρθρα 14 και 21 του ν. 2882/2001 σε συνδυασμό με τα 

αναγραφόμενα στο ΦΕΚ κήρυξης της ένδικης απαλλοτρίωσης ( αριθμ. φύλλου 

190/19-4-2019  τεύχος Δ ) η από 2-10-2020 αίτησή μας με αριθμ. καταθ. 

Δικογράφου 96/2020. 

 

Για την επιμέτρηση της αξίας των -οικιών–κτισμάτων- επικειμένων-

γεωτρήσεων ελήφθη ως δεδομένη η προϋπόθεση ότι τα παραπάνω κτίσματα-

γεωτρήσεις κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους από την 
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Πολιτεία Νόμους και ειδικότερα μετά από την έκδοση σχετικής οικοδομικής 

άδειας.  

 

Στην  περίπτωση που κτίρια-κτίσματα-γεωτρήσεις δεν διαθέτουν οικοδομική 

άδεια καθίσταται σαφές  ότι μειονεκτούν ως προς την εκτιμώμενη αξία τους, 

σε σχέση με τα διαθέτοντα νόμιμη οικοδομική άδεια.  

 

Η έλλειψη της οικοδομικής άδειας και η στη συνέχεια μη καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών σε σχέση με τα παραπάνω κτίσματα-γεωτρήσεις δεν 

μειώνει απλά την εμπορική τους αξία, αλλά την καθιστά ανύπαρκτη. 

 

Όσοι εκ των αντιδίκων στερούνται οικοδομικής άδειας ανέγειραν ή ανόρυξαν 

μη νόμιμα (προφανώς χωρίς να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στο 

ΙΚΑ), το αίτημά τους για πλήρη αποζημίωση δεν είναι απλά μη νόμιμο αλλά 

για την περίπτωση που ευδοκιμήσει θα αποτελεί αδικία ή τουλάχιστον άνιση 

μεταχείριση  σε σχέση με τον οποιοδήποτε νομοταγή πολίτη ο οποίος νόμιμα 

ανήγειρε την όποια οικοδομική κατασκευή του ή ανόρυξε γεώτρηση εντός των 

απαλλοτριωμένων  εκτάσεων και κατέβαλε για τον παραπάνω λόγο 

ασφαλιστικές εισφορές. 

 

Προτείνεται  τα κτίσματα-γεωτρήσεις τα οποία δεν διαθέτουν οικοδομική 

άδεια να αποζημιωθούν με τιμές μειωμένες κατά 20% από αυτά που διαθέτουν 

οικοδομική άδεια. 

 

Ενόψει δε όλων των παραπάνω θέτουμε προς κρίση στο Δικαστήριό Σας το 

αίτημα να κηρυχθούν μη αποζημιωτέα κτίσματα-επικείμενα που ανεγέρθηκαν 

χωρίς την νόμιμη άδεια και γεωτρήσεις οι οποίες ανορύχθηκαν χωρίς επίσης 

την νόμιμη άδεια, όχι μόνο διότι δεν μπορεί να θεμελιωθεί από τον νόμο και 

την ισχύουσα νομολογία αξίωση αποζημίωσης από μη νόμιμη αιτία αλλά 

επιπλέον διότι η κατασκευή τους ή η ανόρυξή τους έρχεται σε ευθεία 

σύγκρουση πέραν της κείμενης νομοθεσίας και με τις Συνταγματικές 

Διατάξεις.  

 

Σε ότι αφορά δε τις στέγες, αυτές αποζημιώνονται ως κατασκευές του κτιρίου. 

Συνεκτιμούνται στην κατάταξη κατηγορίας του κτιρίου που ανήκουν, και 

συμμετέχουν στην ανά κυβικό μέτρο αξία του.    

 

Επειδή κτίρια ερειπωμένα, με πεσμένες στέγες – τοίχους κ.λ.π., που 

αναφέρονται στον Κτηματολογικό Πίνακα ως ερείπια δεν πρέπει να 

αποζημιωθούν γιατί η αξία τους είναι μηδενική και κατά συνέπεια το 
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Δικαστήριό σας δεν θα πρέπει να καθορίσει τιμές. 

Στην έκταση που απαλλοτριώθηκε ολοκληρωτικά, όπως την περιγράψαμε 

παραπάνω, για την οποία εισάγεται η αίτηση αυτή, αξιώνουν δικαιώματα 

ιδιοκτησίας αυτοί κατά των οποίων απευθύνεται η αίτηση αυτή και 

συγκεκριμένα στις εκτάσεις που αναφέρονται στον από Ιουλίου 2018 

Κτηματολογικό Πίνακα Οικισμού ( Ανάργυροι ) Π.Ε. Φλώρινας ( Αριθμητικός 

και Φύλλα Καταγραφής τεύχος Α και Β ) και στο από Φεβρουαρίου 2018 

Κτηματολογικό Διάγραμμα Οικισμού ( πινακίδα 1 και 2 ), κλίμακας 1 :1000 που 

συντάχθηκαν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ελέγχθηκαν δε και 

θεωρήθηκαν από το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος 

Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος. 

 

H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με την από 2-10-2020  αίτησή της προς 

το Τριμελές Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας ζήτησε : 

                     

1.Να καθορισθεί η οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση 

της έκτασης που κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/19831/338/ 15-

4-2019  κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

190/19-4-2019 τεύχος Δ, του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου 

Νομού Φλώρινας, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με την 4012/86/25.9.1986 

απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας ( ΦΕΚ Δ 1109 ), για λόγους διακινδύνευσης 

των ιδιοκτησιών, της ζωής και της υγείας των κατοίκων του οικισμού  που 

προκλήθηκαν από τα κατολισθιτικά φαινόμενα της 10ης Ιουνίου 2017 στο 

ορυχείο Αμυνταίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ, όπως 

με κάθε λεπτομέρεια αναφέρεται στο ιστορικό της αίτησης, περιγράφεται δε 

και εικονίζεται στον από Ιουλίου 2018 Κτηματολογικό Πίνακα Οικισμού ( 

Ανάργυροι ) Π.Ε. Φλώρινας ( Αριθμητικός και Φύλλα Καταγραφής τεύχος Α 

και Β ), στους από πίνακες κατηγοριοποίησης και στο από Φεβρουαρίου 2018 

Κτηματολογικό Διάγραμμα Οικισμού ( πινακίδα 1 και 2 ), κλίμακας 1 :1000 που 

συντάχθηκαν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Πιο συγκεκριμένα, να καθορισθεί σαν οριστική  τιμή μονάδας αποζημίωσης: 

 

 

 

Α΄. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 

 

Οικόπεδα με έκταση έως 200 τ.μ.: προς 50,00 € / τ.μ.  

Οικόπεδα με έκταση έως 700 τ.μ.: τα πρώτα 200 τ.μ. προς 50,00 €/τ.μ. και η 
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υπόλοιπη έκταση έως τα 700 τ.μ. προς 38 €/τ.μ. 

Οικόπεδα με έκταση 701 τ.μ. και άνω:τα πρώτα 200 τ.μ. προς 50,00 €/τ.μ., 

από 201 τ.μ έως και 700 τ.μ. προς 38 €/τ.μ. και η υπόλοιπη έκταση προς 32 

€/τ.μ. 

 

 

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

Β. ΟΙΚΙΕΣ 

 

 

1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   

Αξία νεόδμητης οικίας 1ης κατηγορίας : 1.265,00 €/μ2. 

Συντελεστής παλαιότητας – συντήρησης : 0,95 (5 – 15 χρόνια) 

Συντελεστής αποκατάστασης ιδιοκτησίας : 1,05 

1.265,00 €/μ2 x 0,95 x 1,05 = 1.261,84 €/μ2 ή 1.261,84 €/μ2 : 3,00 μ = 420,61 

€/μ3 ≈ 420,00€/μ3  

 

2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Μείωση 60,00 €/μ2 λόγω διαφοράς στην ποιότητα των χρησιμοποιουμένων 

υλικών (π.χ. υαλοπινάκων, δαπέδων, μονώσεων, κ.λ.π.) 

Αξία νεόδμητης οικίας 2ης κατηγορίας : 1.265,00 €/μ2 – 60,00 €/μ2 = 1.205,00 

€/μ2 

Συντελεστής παλαιότητας – συντήρησης : 0,90 (10 – 30 χρόνια) 

Συντελεστής αποκατάστασης ιδιοκτησίας : 1,02 

1.205,00 €/μ2 x 0,90 x 1,02 = 1.106,19 €/μ2 ή 1.106,19 €/μ2 : 3,00 μ = 368,73 

€/μ3 ≈          369,00 €/μ3 

 

3Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Μείωση 100,00 €/μ2 λόγω της διαφοράς στο φέροντα οργανισμό και στην 

ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών (π.χ. υαλοπινάκων, δαπέδων, 

μονώσεων, κ.λ.π.). 

Αξία νεόδμητης οικίας 3ης κατηγορίας : 1.265,00 €/μ2 – 100 €/μ2 = 1.165,00 

€/μ2 

Συντελεστής παλαιότητας – συντήρησης : 0,85 (25 – 45 χρόνια) 

Συντελεστής αποκατάστασης ιδιοκτησίας : 1,00 

1.165,00 €/μ2 x 0,85 x 1,00 = 990,25 €/μ2 ή 990,25 €/μ2 : 3,00 μ  = 330,08 

€/μ3 ≈ 330,00 €/μ3 

 

4Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
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Μείωση 140,00 €/μ2 λόγω της διαφοράς στο φέροντα οργανισμό και στην 

ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών (π.χ. υαλοπινάκων, δαπέδων, 

μονώσεων, κ.λ.π.). 

Αξία νεόδμητης οικίας 4ης κατηγορίας : 1.265,00 €/μ2 – 140 €/μ2 = 1.125,00 

€/μ2 

Συντελεστής παλαιότητας – συντήρησης : 0,80 (40 – 50 χρόνια) 

Συντελεστής αποκατάστασης ιδιοκτησίας : 0,95 

1.125,00 €/μ2 x 0,80 x 0,95 = 855,00 €/μ2 ή 855,00 €/μ2 : 3,00 μ = 285,00 

€/μ3 ≈ 285,00 €/μ3 

 

5Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Μείωση 180,00 €/μ2 λόγω της διαφοράς στο φέροντα οργανισμό και στην 

ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών (π.χ. υαλοπινάκων, δαπέδων, 

μονώσεων, κ.λ.π.). 

Αξία νεόδμητης οικίας 5ης κατηγορίας : 1.265,00 €/μ2 – 180 €/μ2 = 1.085,00 

€/μ2 

Συντελεστής παλαιότητας – συντήρησης : 0,70 (άνω των 45 χρόνων) 

Συντελεστής αποκατάστασης ιδιοκτησίας : 0,85 

1.085,00 €/μ2 x 0,70 x 0,85 = 645,58 €/μ2 ή 645,58 €/μ2 : 3,00 μ = 215,19 

€/μ3 ≈ 216,00 €/μ3   

 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΟΙΚΙΕΣ 

 

Σε περίπτωση που οι επικείμενες οικίες είναι προκατασκευασμένες και 

δύναται να  μεταφερθούν , τότε ζητούμε να καθορισθούν από το δικαστήριό  

σας στο ποσό των 5.000 €  τα έξοδα μεταφοράς και τοποθέτησής τους. 

 

Σε περίπτωση που παραμείνουν στο οικόπεδο, τότε ζητούμε να καθορισθεί η 

τιμής μονάδας αποζημίωσης  από το δικαστήριό σας στο ποσό των 1265 € ανά 

τ.μ. ή άλλως στο ποσό των 422  ανά κ. μ.  Στην παραπάνω αποζημίωση θα 

πρέπει να περιληφθεί και η αξία της οικοδομικής άδειας. 

 

 

 

Β1.  ΥΠΟΓΕΙΑ – ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑ ΟΙΚΙΩΝ (ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ) 

 

Περιλαμβάνονται μεμονωμένα υπόγεια – ημιυπόγεια δωμάτια, κουζίνες και 

WC, με ξεχωριστές εισόδους, τα οποία δεν τηρούν τις προδιαγραφές για κύρια 

χρήση, χρησιμοποιούνται όμως από τους ιδιοκτήτες τους ως τέτοιοι χώροι. 

Κατατάσσονται στις ίδιες κατηγορίες με τις αντίστοιχες οικίες στις οποίες 
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ανήκουν και αποζημιώνονται με ποσοστό 50,00% της τιμής του κυβικού μέτρου 

αυτών, ήτοι : 

 

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  :  210,00 €/μ3 

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  :  184,50 €/μ3 

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  :  165,00 €/μ3 

4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  :  142,50 €/μ3 

5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  :  108,00 €/μ3 

 

Β2. ΥΠΟΓΕΙΑ – ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑ ΟΙΚΙΩΝ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ) 

 

Περιλαμβάνονται υπόγεια – ημιυπόγεια οικιών των οποίων η χρήση τους είναι 

αποκλειστικά βοηθητικοί χώροι. Κατατάσσονται στις ίδιες κατηγορίες με τις 

αντίστοιχες οικίες στις οποίες ανήκουν και αποζημιώνονται με ποσοστό 35,00% 

της τιμής του κυβικού μέτρου αυτών, ήτοι :  

 

 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  :  147,00 €/μ3 

 2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  :  129,15 €/μ3 

 3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  :  115,50 €/μ3 

 4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  :    99,75 €/μ3 

 5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  :    75,60 €/μ3 

  

Παρατήρηση : Ημιυπόγεια που αποτελούν αυτόνομες οικίες (με κουζίνα, 

λουτρό, κ.λ.π.) κατατάσσονται στις κατηγορίες των οικιών και 

αποζημιώνονται με την τιμή του κυβικού μέτρου αυτών. 

 

Β3. ΤΖΑΜΑΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΔΩΜΑΤΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΚΑΛΑ Η ΕΞΩΣΤΗ 

 

Οι τζαμαρίες εισόδου, τα δώματα και οι αποθήκες κάτω από σκάλα ή εξώστη 

κατατάσσονται στις ίδιες κατηγορίες με τις αντίστοιχες οικίες στις οποίες 

ανήκουν και αποζημιώνονται με ποσοστό 25,00% της τιμής του κυβικού μέτρου 

αυτών, ήτοι : 

 

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  : 105,00 €/μ3 

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  :  92,25 €/μ3 

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  :  82,50 €/μ3 

4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  :  71,25 €/μ3 

5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  :  54,00 €/μ3 
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Β4. ΣΟΦΙΤΕΣ (ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΕΣ) 

 

Οι σοφίτες που είναι κατοικήσιμες κατατάσσονται στις ίδιες κατηγορίες με τις 

αντίστοιχες οικίες στις οποίες ανήκουν και αποζημιώνονται με ποσοστό 70,00% 

της τιμής του κυβικού μέτρου αυτών, ήτοι: 

 

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  : 294,00 €/μ3 

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  : 258,30 €/μ3 

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  : 231,00 €/μ3 

4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  : 199,50 €/μ3 

5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  : 151,20 €/μ3 

 

 

Β5. ΣΟΦΙΤΕΣ (ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΕΣ) 

 

Οι σοφίτες που είναι μη κατοικήσιμες (βοηθητικοί χώροι) κατατάσσονται στις 

ίδιες κατηγορίες με τις αντίστοιχες οικίες στις οποίες ανήκουν και 

αποζημιώνονται με ποσοστό 25,00% της τιμής του κυβικού μέτρου αυτών, ήτοι 

: 

 

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  : 105,00 €/μ3 

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  :  92,25 €/μ3 

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  :  82,50 €/μ3 

4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  :  71,25 €/μ3 

5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  :  54,00 €/μ3 

 

Γ. ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ 

 

Η  ανά κυβικό μέτρο αξία τους υπολογίστηκε με ανάλογο τρόπο των οικιών, 

ελήφθησαν υπόψη :  ο χρόνος κατασκευής, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 

για την κατασκευή του φέροντα οργανισμού του κτίσματος, ύπαρξη ή όχι 

επιχρισμάτων, ύπαρξη ή όχι επίστρωσης δαπέδων, ύπαρξη ή όχι 

κουφωμάτων, επιμέλεια με την οποία κατασκευάστηκε το κτίσμα.  

Αυτά αποτελούνται από : 

 

Γ1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

 

Κατατάχτηκαν σε 3 κατηγορίες. 

Η αξία ενός ιδεατού πολύ καλού κτίσματος ύψους 3,00 μ με χρήση 

επαγγελματικού χώρου – καταστήματος – εργαστηρίου υπολογίστηκε σε 
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1.010,00 €/μ2 ή 337,00 €/μ3 (80,00% της αξίας της οικίας 1ης κατηγορίας). 

Πρόκειται για κτίσμα με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και 

ξύλινη στέγη με επικάλυψη από κεραμίδια. 

Έχει σύστημα κεντρικής θέρμανσης, θερμομόνωση και στεγάνωση, εξωτερικά 

κουφώματα αλουμινίου, εσωτερικές πόρτες ξύλινες πρεσαριστές, δάπεδα από 

κεραμικά πλακίδια, WC, ηλεκτρική, υδραυλική και αποχετευτική 

εγκατάσταση με τις ανάλογες συνδέσεις με τα δίκτυα. 

 

1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Περιλαμβάνει κτίσματα με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή 

μικτό φέροντα οργανισμό (φέρουσες τοιχοποιίες από οπτοπλινθοδομές και 

στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα) ή φέρουσες τοιχοποιίες (από 

οπτοπλινθοδομές, λιθοδομές κ.α.), με ξύλινη στέγη με επικάλυψη από 

κεραμίδια και με καλά υλικά κατασκευής και συντήρηση. 

Αξία νεόδμητου κτίσματος 1ης κατηγορίας : 1.010,00 €/μ2 

Συντελεστής παλαιότητας – συντήρησης : 0,95 

1.010,00 €/μ2 x 0,95 = 959,50 €/μ2 ή 959,50 €/μ2 : 3,00 μ = 319,83 €/μ3 ≈ 

320,00 €/μ3 

 

2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Περιλαμβάνει κτίσματα με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή 

μικτό φέροντα οργανισμό (φέρουσες τοιχοποιίες από οπτοπλινθοδομές και 

στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα) ή φέρουσες τοιχοποιίες (από 

οπτοπλινθοδομές, λιθοδομές κ.α.), με ξύλινη στέγη με επικάλυψη από 

κεραμίδια και με μέτρια υλικά κατασκευής και συντήρηση. 

Μείωση 80,00 €/μ2 λόγω της διαφοράς στην ποιότητα των 

χρησιμοποιούμενων υλικών (π.χ. υαλοπινάκων, δαπέδων, μονώσεων, 

κ.λ.π.). 

Αξία νεόδμητου κτίσματος 2ης κατηγορίας : 1.010,00 €/μ2 – 80,00 €/μ2 = 

930,00 €/μ2 

Συντελεστής παλαιότητας – συντήρησης : 0,85 

930,00 €/μ2 x 0,85 = 790,50 €/μ2 ή 790,50 €/μ2 : 3,00 μ = 263,50 €/μ3 ≈ 

263,50 €/μ3 

 

3Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Περιλαμβάνει κτίσματα με φέρουσες τοιχοποιίες από λιθοδομή ή 

τσιμεντόλιθους και ξύλινη στέγη με επικάλυψη από κεραμίδια. Πρόκειται για 

κτίρια με πρόχειρα υλικά και ανύπαρκτη συντήρηση (χωρίς επιστρώσεις 

δαπέδων, με πρόχειρες στέγες, κ.λ.π.). 

Μείωση 210,00 €/μ2 λόγω της διαφοράς στον φέροντα οργανισμό και στην 
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ποιότητα των χρησιμοποιουμένων υλικών (π.χ. υαλοπινάκων, δαπέδων, 

μονώσεων, κ.λ.π.) 

Αξία νεόδμητου κτίσματος 3ης κατηγορίας : 1.010,00 €/μ2 – 210,00 €/μ2 = 

800,00 €/μ2 

Συντελεστής παλαιότητας – συντήρησης : 0,75 

800,00 €/μ2 x 0,75 = 600,00 €/μ2 ή 600,00 €/μ2 : 3,00 μ = 200,00 €/μ3 ≈200,00 

€/μ3. 

 

Γ2. ΚΟΥΖΙΝΕΣ – ΛΟΥΤΡΑ – ΔΩΜΑΤΙΑ 

 

Κατατάχθηκαν σε 4 κατηγορίες. 

Η αξία ενός ιδεατού πολύ καλού κτίσματος κουζίνας – λουτρού – δωματίου 

υπολογίστηκε σε 800,00 €/μ2 ή 267,00 €/μ3. 

Πρόκειται για κτίσματα με φέρουσες τοιχοποιίες από οπτοπλινθοδομή και 

ξύλινη στέγη με επικάλυψη από κεραμίδια.  

Έχει σύστημα κεντρικής θέρμανσης, θερμομόνωση και στεγάνωση, εξωτερικά 

κουφώματα αλουμινίου, δάπεδα από κεραμικά πλακίδια, ηλεκτρική, 

υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση με τις ανάλογες συνδέσεις με τα 

δίκτυα. 

 

1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Περιλαμβάνει κτίρια με φέρουσες τοιχοποιίες από οπτοπλινθοδομή, ξύλινη 

στέγη με επικάλυψη από κεραμίδια και με καλά υλικά κατασκευής και 

συντήρηση. 

Αξία νεόδμητου κτίσματος 1ης κατηγορίας : 800,00 €/μ2 

Συντελεστής παλαιότητας – συντήρησης : 0,90  

800,00 €/μ2 x 0,90 = 720,00 €/μ2 ή 720,00 €/μ2 : 3,00 μ = 240,00 €/μ3 ≈ 

240,00 €/μ3 

 

2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Περιλαμβάνει κτίρια με φέρουσες τοιχοποιίες από οπτοπλινθοδομή ή 

τσιμεντόλιθους, με ξύλινη στέγη με επικάλυψη από κεραμίδια, με μέτρια υλικά 

κατασκευής και συντήρηση. 

Μείωση 100,00 €/μ2 λόγω της διαφοράς στην ποιότητα των 

χρησιμοποιουμένων υλικών (π.χ. δαπέδων, μονώσεων, κ.λ.π.). 

Αξία νεόδμητου κτίσματος 2ης κατηγορίας : 800,00 €/μ2 – 100,00 €/μ2 = 

700,00 €/μ2 

Συντελεστής παλαιότητας – συντήρησης : 0,85  

700,00 €/μ2 x 0,85 = 595,00 €/μ2 ή 595,00 €/μ2 : 3,00 μ = 198,30 €/μ3 ≈ 

198,50 €/μ3 
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3Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Περιλαμβάνει κτίρια με φέρουσες τοιχοποιίες από λιθοδομή ή τσιμεντόλιθους, 

με ξύλινη στέγη με επικάλυψη από κεραμίδια,  με πρόχειρα υλικά κατασκευής 

και μέτρια συντήρηση. 

Μείωση 200,00 €/μ2 λόγω της διαφοράς στην ποιότητα των 

χρησιμοποιουμένων υλικών (π.χ. δαπέδων, μονώσεων, κ.λ.π.). 

Αξία νεόδμητου κτίσματος 3ης κατηγορίας : 800,00 €/μ2 – 200,00 €/μ2 = 

600,00 €/μ2 

Συντελεστής παλαιότητας – συντήρησης : 0,80 

600,00 €/μ2 x 0,80 = 480,00 €/μ2 ή 480,00 €/μ2 : 3,00 μ = 160,00 €/μ3 ≈ 

160,00 €/μ3 

 

4Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Περιλαμβάνει κτίσματα με φέρουσες τοιχοποιίες από λιθοδομή ή 

τσιμεντόλιθους, με ξύλινη στέγη με επικάλυψη από κεραμίδια,  με πρόχειρα 

υλικά κατασκευής και ανύπαρκτη συντήρηση. 

Μείωση 200,00 €/μ2 λόγω της διαφοράς στην ποιότητα των 

χρησιμοποιουμένων υλικών (π.χ. δαπέδων, μονώσεων, κ.λ.π.). 

Αξία νεόδμητου κτίσματος 4ης κατηγορίας : 800,00 €/μ2 – 200,00 €/μ2 = 

600,00 €/μ2 

Συντελεστής παλαιότητας – συντήρησης : 0,60  

600,00 €/μ2 x 0,60 = 360,00 €/μ2 ή 360,00 €/μ2 : 3,00 μ = 120,00 €/μ3 ≈ 

120,00 €/μ3 

 

 

Γ3. ΑΠΟΘΗΚΕΣ – ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΩΜΑΤΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ – ΣΤΑΒΛΟΙ – ΑΧΥΡΩΝΕΣ 

 

Η αξία ενός ιδεατού πολύ καλού κτίσματος με χρήση αποθήκης, ύψους 

κατασκευής 3,00 μ υπολογίστηκε σε 360,00 €/μ2 ή 120€/μ3. 

Πρόκειται για κτίσμα με φέρουσα τοιχοποιία από μπατική οπτοπλινθοδομή, με 

ξύλινη στέγη με επικάλυψη από κεραμίδια. 

Έχει κουφώματα σιδερένια, δάπεδο γκρο οπλισμένο σκυρόδεμα, οι 

τοιχοποιίες είναι επιχρισμένες μέσα – έξω και έχει ηλεκτρική εγκατάσταση. 

Κατατάχτηκαν σε 3 κατηγορίες όπως παρακάτω: 

 

1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Περιλαμβάνει αποθήκες με φέρουσες τοιχοποιίες από οπτοπλινθοδομή ή 

τσιμεντόλιθους, με σχετικά καλά υλικά και μέτρια συντήρηση. 

Αξία νεόδμητης αποθήκης 1ης κατηγορίας : 360,00 €/μ2 
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Συντελεστής παλαιότητας – συντήρησης : 0,70 

360,00 €/μ2 x 0,70 = 252,00 €/μ2 ή 252,00 €/μ2 : 3,00 μ = 84,00 €/μ3 ≈ 84,00 

€/μ3 

 

2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Περιλαμβάνει αποθήκες με φέρουσες τοιχοποιίες από οπτοπλινθοδομή ή 

τσιμεντόλιθους ή λιθοδομή με μέτρια υλικά και συντήρηση. 

Αξία νεόδμητης αποθήκης 2ης κατηγορίας : 360,00 €/μ2 

Συντελεστής παλαιότητας – συντήρησης : 0,60 

360,00 €/μ2 x 0,60 = 216,00 €/μ2 ή 216,00 €/μ2 : 3,00 μ = 72,00 €/μ3 ≈72,00 

€/μ3 

 

3Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Περιλαμβάνει αποθήκες με φέρουσες τοιχοποιίες από τσιμεντόλιθους ή 

λιθοδομή, με πρόχειρα υλικά και ανύπαρκτη συντήρηση (πρόχειρες στέγες, 

δάπεδα από χώμα, κ.λ.π.). 

Μείωση 30,00 €/μ2 λόγω της διαφοράς στην ποιότητα των 

χρησιμοποιουμένων υλικών ( πρόχειρες στέγες, χωρίς επιστρώσεις δαπέδων, 

κ.λ.π.). 

Αξία νεόδμητης αποθήκης 3ης κατηγορίας : 360,00 €/μ2 – 30,00 €/μ2 = 330,00 

€/μ2 

Συντελεστής παλαιότητας – συντήρησης : 0,55 

330,00 €/μ2 x 0,55 = 181,50 €/μ2 ή 181,50 €/μ2 : 3,00 μ = 60,50 €/μ3 ≈ 60,50 

€/μ3 

 

Γ4. ΓΚΑΡΑΖ 

 

Κατατάχθηκαν σε 2 κατηγορίες. Ο χωρισμός των υπόψη κτισμάτων σε 

κατηγορίες και ο προσδιορισμός της αξίας τους έγινε με ανάλογο τρόπο με 

αυτόν των αποθηκών, ως εξής : 

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :  80,00 €/μ3 

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :  65,00 €/μ3 

 

Γ5. ΥΠΟΣΤΕΓΑ – ΚΙΟΣΚΙΑ – ΠΑΡΑΓΚΕΣ 

 

Κατατάχθηκαν σε 2 κατηγορίες.  Ο χωρισμός των υπόψη κτισμάτων σε 

κατηγορίες και ο προσδιορισμός της αξίας τους έγινε με ανάλογο τρόπο με 

αυτόν των αποθηκών, ως εξής : 

1η  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :  60,00 €/μ3 

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :  40,00 €/μ3 
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Γ6. ΚΟΤΕΤΣΙΑ – ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΕΣ – ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ -ΣΚΥΛΟΣΠΙΤΑ 

 

Κατατάχθηκαν σε 2 κατηγορίες.  Ο χωρισμός των υπόψη κτισμάτων σε 

κατηγορίες και ο προσδιορισμός της αξίας τους έγινε με ανάλογο τρόπο με 

αυτόν των αποθηκών, ως εξής  : 

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :  75,00 €/μ3 

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :  60,00 €/μ3 

 

Γ7. W.C. ΕΞΩΤΕΡ :    84,00 €/μ3 

 

Γ8. ΕΡΕΙΠΙΑ :            0,00 €/μ3 

 

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ   (όπως αναγράφονται στον κτηματολογικό πίνακα) 

 

1. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ :   15,00 €/μ2 

 

2. ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ : 72,00 €/μ3 

 

3. ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ 

• Από σίδερο μασίφ:  86,00 €/μ2 

• Από σίδερο μασίφ και στραντζαριστή λαμαρίνα: 65,00   €/μ2 

• Από στραντζαριστή λαμαρίνα:  50,00 €/μ2 

• Από στραντζαριστή σωλήνα:  50,00 €/μ2 

• Από στραντζαριστή λαμαρίνα και πλέγμα: 50,00 €/μ2 

• Από στραντζαριστή σωλήνα και πλέγμα:  50,00 €/μ2 

• Από πλέγμα γαλβάνιζε σε σιδηροσωλήνες:  60,00 €/μ2 

• Από αλουμίνιο:  55,00 €/μ2 

• Από πλέγμα σε σιδηρογωνίες: 40,00 €/μ2 

• Από πλέγμα και σιδηροσωλήνα: 40,00 €/μ2 

• Ξύλινες: 30,00 €/μ2 

• Ξύλινες καρφωτές: 35,00 €/μ2 

 

4. ΒΑΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ  : 30,00 €/μ2 

 

5. ΒΕΡΑΝΤΑ ΞΕΣΚΕΠΑΣΤΗ – ΕΞΩΣΤΕΣ  

• Δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα : 30,00 €/μ2 

• Δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα με επένδυση (μωσαϊκό, πλακάκι, 

μάρμαρο κ.λ.π.) : 65,00 €/μ2 



84 

 

 

6. ΒΕΡΑΝΤΑ ΣΚΕΠΑΣΤΗ – ΕΞΩΣΤΕΣ 

• Δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα – οροφή ελλενίτ ή τσίγκος ή 

λαμαρίνα       : 50,00 €/μ2 

• Δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα – πλάκα οροφής ή ταβάνι με ξύλινη 

στέγη   : 60,00 €/μ2 

• Δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα με επένδυση (μωσαϊκό, πλακάκι 

κ.λ.π.) – πλάκα οροφής από οπλισμένο σκυρόδεμα ή ταβάνι με ξύλινη στέγη 

: 70,00 €/μ2 

 

7. ΒΟΘΡΟΣ : 750,00 €/τεμ. 

 

8. ΒΡΥΣΗ ΚΤΙΣΤΗ : 150,00 €/ κατ΄αποκοπή 

 

9. ΒΡΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ : 65,00 €/τεμ. 

 

10. ΒΡΥΣΗ ΜΕ ΓΟΥΡΝΑ 

• Από οπλισμένο σκυρόδεμα ή τουβλα      : 50,00 €/μ2 

• Από πέτρα ή μάρμαρο       : 80,00 €/μ2 

• Από οπλισμένο σκυρόδεμα με επένδυση : 90,00 €/μ2 

• Από τούβλα με επένδυση : 90,00 €/μ2  

 

11. ΓΟΥΡΝΑ 

• Από τούβλο  : 20,00 €/μ2 

• Από πέτρα    : 20,00 €/μ2 

• Από οπλισμένο σκυρόδεμα  : 30,00 €/μ2 

 

      

12. ΔΕΞΑΜΕΝΗ  :  60,00 €/μ2 

      (Μεταλλική κατασκευή) 

 

13. ΔΕΞΑΜΕΝΗ :   60,00 €/μ2 

      (τσιμεντένια) 

 

14. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ : 20,00 €/μ2 

 

      

15. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΑΛΑ 

• Από ξύλο                         : 35,00 €/ μ2 

• Από οπλισμένο σκυρόδεμα : 30,00 €/ μ2 
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• Από οπλισμένο σκυρόδεμα με επένδυση (μωσαϊκό, πλακάκι, Μάρμαρο) 

: 55,00 €/μ2 

 

16. ΖΑΡΤΙΝΙΕΡΑ : 50,00 €/μ2 

     (Από οπλισμένο σκυρόδεμα) 

 

17. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 

1. Ξύλινη κατασκευή και νάυλον : 15,00 €/μ2 

2. Σιδεροκατασκευή και νάυλον  : 30,00 €/μ2 

 

18. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 

• Από ξύλο                                       : 50,00 €/μ.μ. 

• Από αλουμίνιο                                : 45,00 €/μ.μ. 

• Από αλουμίνιο και τζάμι                   : 45,00€/μ.μ.  

• Από αλουμίνιο και πλαστικό ραμποτέ : 45,00 €/μ.μ. 

• Από στραντζαριστή λαμαρίνα           : 55,00 €/μ.μ. 

• Από στραντζαριστή σωλήνα             : 55,00 €/μ.μ. 

• Από σίδερο στραντζαριστό               : 55,00 €/μ.μ. 

• Από σίδερο μασίφ                           : 55,00 €/μ.μ. 

• Από πλέγμα και σίδερο                    : 45,00 €/μ.μ. 

• Από διακοσμητικά κολωνάκια           : 65,00 €/μ.μ.  

• Από οπλισμένο σκυρόδεμα  : 65,00 €/μ.μ.  

 

 

19. ΚΡΕΒΑΤΙΝΑ 

• Από ξύλο                              :  8,00 €/μ2 

• Από σιδερογωνιές                  : 10,50 €/μ2 

• Από σωλήνες                        : 10,50 €/μ2 

• Από στραντζαριστή λαμαρίνα  : 10,50 €/μ2 

• Από στραντζαριστή σωλήνα    : 10,50 €/μ2 

• Από μπετόβεργες                   : 10,50 €/μ2 

 

20. ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΙ 

• Από οπλισμένο σκυρόδεμα : 120,00 €/μ3 

• Από οπλισμένο σκυρόδεμα με επένδυση   : 140,00 €/μ3 

• Από ξηρολιθιά                                                    :   70,00 €/μ3 

• Από πέτρα                                                         :   70,00 €/μ3  

• Από πέτρα και σενάζ                                           : 110,00 €/μ3 

• Από πέτρα και σενάζ άνω και κάτω                        : 110,00 €/μ3 

• Από πέτρα και τσιμεντόλιθους ή τούβλα                 : 110,00 €/μ3 
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• Από πέτρα και τσιμεντόλιθους με σενάζ                 :   40,00 €/μ2 

• Από τούβλα                                                       :   30,00 €/μ2 

• Από τούβλα με σενάζ άνω ή κάτω                         :   30,00 €/μ2 

• Από τούβλα με σενάζ άνω και κάτω                      :   30,00 €/μ2 

• Από τσιμεντόλιθους                                            :   30,00 €/μ2 

• Από τσιμεντόλιθους και σενάζ άνω ή κάτω             :   30,00 €/μ2 

• Από τσιμεντόλιθους και σενάζ άνω και κάτω           :   30,00 €/μ2 

• Από τσιμεντόλιθους και οπλισμένο σκυρόδεμα                             :   

30,00 €/μ2 

• Από τσιμεντόλιθους με σενάζ και κολωνάκια οπλισμένο σκυρόδεμα :  

35,00 €/μ2 

 

 21.  ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   : 15,00 €/μ2 

 

     

22. ΠΑΡΤΕΡΙ 

          Από οπλισμένο σκυρόδεμα : 18,00 €/μ2 

 

23. ΠΑΧΝΙΑ 

• Ξύλινη κατασκευή     : 5,00 €/μ.μ. 

• Από τσιμεντόλιθους   : 10,00 €/μ.μ 

• Από οπλισμένο σκυρόδεμα  : 25,00 €/μ.μ 

 

24.ΠΕΡΓΚΟΛΑ  :  25,00 €/μ2 

 

25. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

• Ξύλινη κατασκευή                                                       : 10,00 €/μ2 

• Διχτυωτό σε ξυλοπασσάλους                                        : 10,50 €/μ2 

• Διχτυωτό σε σιδηροπασσάλους                                     : 15,50 €/μ2 

• Διχτυωτό σε σιδηρογωνιές                                            : 15,50 €/μ2 

• Διχτυωτό σε σιδηροπασσάλους με σενάζ                        : 20,00€/μ2 

• Διχτυωτό σε μπετόβεργες                                             :  8,00 €/μ2 

• Διχτυωτό σε μπετοπασσάλους – σενάζ κάτω                   : 20,00 €/μ2 

• Κοτετσόσυρμα σε ξυλοπασσάλους                                 : 10,00 €/μ2 

• Κοτετσόσυρμα σε σιδηροπασσάλους                              : 15,50 €/μ2 

• Κοτετσόσυρμα σε σιδηροσωλήνες – σιδηρογωνιές           : 15,50€/μ2 

• Κοτετσόσυρμα σε μπετόβεργες                                     : 12,00 €/μ2 

• Κοτετσόσυρμα σε ξυλοπασσάλους – σενάζ                     : 13,00 €/μ2 

• Πλέγμα                                                                      : 10,50 €/μ2 

• Πλέγμα σε σιδηροπασσάλους                                        : 15,50 €/μ2 
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• Πλέγμα σε σιδηρογωνιές                                              : 15,50 €/μ2  

• Πλέγμα – στραντζαριστή λαμαρίνα                                : 15,00 €/μ2 

 

 

26. ΠΕΤΡΙΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ :  150,00 €/μ3 

 

27. ΠΗΓΑΔΙ : 60,00 €/μέτρο βάθους 

 

28. ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ 

• Από οπλισμένο σκυρόδεμα : 35,00 €/μ2 

• Από οπλισμένο σκυρόδεμα με επένδυση (μάρμαρο, μωσαϊκό, πλακάκι, 

πλάκες Καρύστου, κ.λ.π.) : 50,00 €/μ2 

 

29. ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ ΖΩΩΝ :    25,00 €/μ.μ. 

      (από οπλισμένο σκυρόδεμα) 

 

30. ΡΑΜΠΑ : 25,00 €/μ2 

     (από οπλισμένο σκυρόδεμα) 

 

31. ΣΕΝΑΖ   : 8,50 €/μ.μ. 

     (από οπλισμένο σκυρόδεμα) 

 

32. ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ – ΣΚΑΛΑ 

• Από ξύλο         : 15,00 €/τεμ. 

• Από σίδερο      : 15,00 €/τεμ. 

• Από πέτρα       : 25,00 €/τεμ. 

• Από οπλισμένο σκυρόδεμα     : 20,00 €/τεμ. 

• Από οπλισμένο σκυρόδεμα με επένδυση (μωσαϊκό, μάρμαρο, πλακάκι, 

πλάκες Καρύστου, κ.λ.π.) : 40,00 €/τεμ 

 

33. ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ – ΚΙΟΣΚΙΑ  : 100,00 €/μ2 

 

34. ΣΤΗΘΑΙΟ 

• Από οπλισμένο σκυρόδεμα                     : 35,00 €/μ2 

• Από τσιμεντόλιθους και τούβλα               : 35,00 €/μ2 

• Από τσιμεντόλιθους και τούβλα με σενάζ  : 35,50 €/μ2 

 

35. ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ  : 300,00 €/τεμ. 

     (από οπλισμένο σκυρόδεμα) 
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36. ΤΖΑΚΙ :  

• Απλό                                         : 500,00 €/κατ’ αποκοπή 

• Πολυτελούς κατασκευής               : 1.000,00 €/κατ’ αποκοπή 

• Ενεργειακό                                 : 1.500,00 €/κατ’ αποκοπή 

 

37. ΤΟΙΧΕΙΟ – ΤΟΙΧΟΣ 

• Από οπλισμένο σκυρόδεμα                                             : 110,00 €/μ3 

• Από οπλισμένο σκυρόδεμα και κολωνάκια τούβλου             : 115,00 

€/μ3 

• Από οπλισμένο σκυρόδεμα με στέψη μάρμαρο                   : 200,00 €/μ3 

• Από πέτρα με σενάζ                                    : 120,00 

€/μ3 

• Από τούβλα                                                 :   30,00 

€/μ3 

• Από τούβλα με επένδυση και στέψη μάρμαρο   :   40,00 €/μ2 

• Από τσιμεντόλιθους                                     :   20,00 

€/μ3 

• Από τσιμεντόλιθους και επένδυση   :   35,00 €/μ2 

• Από τσιμεντόλιθους και οπλισμένο σκυρόδεμα                   :   35,00 €/μ2  

• Από YTONG        :   25,00 €/μ2 

 

38. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ : 150,00 €/μ3 

 

39. ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΛΩΝΕΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΟΚΟΙ :  170,00 €/μ3 

(με επένδυση ή χωρίς) 

 

40. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΥΛΩΝ – ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ 

• Από σκυρόδεμα                                                           : 15,00 €/μ2 

• Από σκυρόδεμα με επένδυση πλάκες πεζοδρομίου – κυβόλιθους – 

πλάκες Καρύστου                                                                      : 35,00 €/μ2 

• Από σκυρόδεμα με επένδυση μωσαϊκό – πλακάκι κεραμικό  : 40,00 €/μ2 

• Από σκυρόδεμα με επένδυση μάρμαρο – μαρμαρίνη           :  45,00 €/μ2 

• Βιομηχανικό δάπεδο                :  35,00 

€/μ2 

 

41. ΦΟΥΡΝΟΣ  : 550,00 €/κατ’ αποκοπή 

 

42. ΦΡΕΑΤΙΑ :  50,00 €/τεμ. 

 

43. ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΤΙΣΤΗ – ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ  : 350,00 €/τεμ.  
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44. ΚΟΥΝΙΑ- ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ : 35,00 €/μ2 

 

45. ΕΚΚΛΗΣΑΚΙΑ : 200,00 €/τεμ. 

 

46. ΚΤΙΣΜΑ ΜΕΤΡΗΤΗ Δ.Ε.Η. : 300,00 €/κατ’ αποκοπή 

 

47. ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ  :  400,00 €/κατ’ αποκοπή 

 

48. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑ    : 60,00 €/μ2 

 

49. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ :  

 

 Δρόμου: 50 .00 € ανά τεμάχιο 

       Αυλής: 25.00 € ανά τεμάχιο 

 

50. ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ :  3.000,00 κατ΄ αποκοπή 

 

 

Δ. ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ) 

 

• ΜΝΗΜΕΙΟ  :  1.000,00 €/κατ’ αποκοπή 

• Παγκάκια    : 200,00 €/τεμ 

• ΚΕΡΚΙΔΑ    : 130,00 €/μ2 

(σιδηροκατασκευή) 

• ΚΕΡΚΙΔΑ  : 180,00 €/μ3 

(οπλισμένο σκυρόδεμα) 

• ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ   : 100,00 €/μ2 

• ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ 

1. Ασφαλτοστρωμένοι  : 15,00 €/μ2 

2. τσιμεντοστρωμένοι  :  18,00 €/μ2 

3. χωμάτινοι               :   2,30 €/μ2 

4. με επενδυση         :  30,00 €/μ2 

• ΚΡΑΣΠΕΔΑ  : 15,00 €/μ2 

 

• ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

1. Σωλήνας Φ63 PVC : 15,00 €/μ.μ. 

2. Σωλήνας Φ75 PVC : 17,00 €/μ.μ 

• ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

1. Σωλήνας Φ160  PVC      : 25,00 €/μ.μ 
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2. Σωλήνας Φ200 PVC       : 28,00 €/μ.μ 

3. Τσιμεντοσωλήνας Φ600 : 35,00 €/μ.μ. 

4. Χυτοσιδηρά καλύμματα  : 1,20 €/Kg 

• ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ  : 150,00 €/μ3 

• ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ : 150,00€/μ3 

• ΓΕΩΤΡΗΣΗ  : 60,00 €/μέτρο βάθους 

• ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΣΤΑΣΗΣ : 150,00 €/τεμ. 

 

 

  

Ε.  Γραφείο Διοίκησης της Τ.Κ Αναργύρων ( κοινοτικό κατάστημα ), το οποίο 

βρίσκεται στο υπ’ αριθμ. 95 ΟΤ να αποζημιωθεί με την τιμή που των οικιών 

της  πρώτης κατηγορίας, ήτοι  420,00€/μ3. 

 

ΣΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ : να αποζημιωθεί με την τιμή που των οικιών της  τέταρτης 

κατηγορίας, ήτοι  285,00€/μ3. 

 

Ζ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ – ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ , το οποίο βρίσκεται στο υπ’ 

αριθμ. 102 ΟΤ να αποζημιωθεί με την τιμή που των οικιών της  πρώτης 

κατηγορίας, ήτοι  420,00€/μ3. 

 

Η. ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ : 600,00 €/ μ3 , στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι 

αγιογραφημένες επιφάνειες και 1000,00  κατ’ αποκοπή ως δαπάνη 

μετεγκατάστασης των ιερών σκευών, κειμηλίων εικόνων κλπ.   

 

Θ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕΝΑ ΤΑΦΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ : α) για 

τάφους μαρμάρινους το ποσό των 1.500 € , β). για τάφους με βάση τσιμέντο 

και με μαρμάρινη επένδυς το ποσό των  800,00 € και γ ) για τάφους με βάση 

τσιμέντο και κάγκελα το ποσό των 500,00 €. 

 

Στην περίπτωση που κτίρια-κτίσματα-γεωτρήσεις δεν διαθέτουν οικοδομική 

άδεια καθίσταται σαφές  ότι μειονεκτούν ως προς την εκτιμώμενη αξία τους, 

σε σχέση με τα διαθέτοντα νόμιμη οικοδομική άδεια και ζητούμε το δικαστήριό 

σας να καθορίσει τιμές  μειωμένες κατά 20% από αυτά που διαθέτουν 

οικοδομική άδεια.  

 

 

ΑΞΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΟ ΜΙΚΡΟ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΑΛΟ 
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ΑΓΙΟΚΛΗΜΑ 10 18 30 40 

ΑΚΑΚΙΑ 15 20 32 45 

ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 20 30 45 70 

ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ 20 30 45 65 

ΑΜΠΕΛΙ 6 11 15 17 

ΑΜΠΕΛΙ ΚΛΗΜΑΤΑ ΠΑΛΜΕΤΑ 
(ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) 

7 13 18 20 

ΑΜΠΕΛΙ ΚΛΗΜΑΤΑ ΠΑΛΜΕΤΑ 
ΣΤΑΓΔΗΝ (ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) 

8 16 22 24 

ΑΜΠΕΛΙ ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ 8 20 40 60 

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ 30 60 100 120 

ΑΠΙΔΙΑ 20 40 70 85 

ΑΡΙΖΟΝΑ 20 50 70 90 

ΑΥΤΟΦΥΗ ΔΕΝΔΡΑ 10 18 30 40 

ΑΧΛΑΔΙΑ 20 60 100 120 

ΒΑΝΙΛΙΑ 20 60 80 115 

ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ 15 20 30 45 

ΒΕΡΥΚΟΚΙΑ 20 60 95 130 

ΒΥΣΣΙΝΙΑ 20 85 110 140 

ΓΙΟΥΚΑ 20 50 70 90 

ΓΚΟΤΖΙ ΜΠΕΡΙ 20 50 70 90 

ΔΑΜΑΔΚΗΝΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ 20 50 70 90 

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ 20 60 80 115 

ΔΑΦΝΗ 20 50 70 90 

ΔΑΦΝΟΚΕΡΑΣΟ 15 30 60 90 

ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ 10 18 30 40 

ΔΡΑΚΑΙΝΑ 25 50 70 90 

ΕΛΑΤΟ 25 60 90 120 

ΕΛΙΑ 20 55 90 130 

ΕΥΩΝΥΜΟ 10 18 30 40 

ΙΒΙΣΚΟΣ 10 18 30 40 

ΙΠΠΟΦΑΕΣ 20 50 70 90 

ΙΤΙΑ 15 30 60 90 

ΙΤΙΑ ΚΛΕΟΥΣΑ 15 30 60 90 

 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΟ ΜΙΚΡΟ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΑΛΟ 

ΚΑΪΣΙΑ 15 35 60 90 

ΚΑΛΛ. ΚΑΚΤΟΕΙΔΗ 10 18 30 40 

ΚΑΜΕΛΙΑ 10 18 30 40 

ΚΑΡΥΔΙΑ 40 90 165 240 

ΚΑΣΤΑΝΙΑ 20 50 80 120 

ΚΑΤΑΛΠΗ 20 50 70 90 

ΚΕΔΡΟΣ 25 40 90 150 

ΚΕΡΑΣΙΑ 20 85 110 140 

ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ 15 30 50 80 

ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ 20 50 70 90 

ΚΡΑΝΙΑ 15 30 60 90 

ΚΡΑΝΜΠΕΡΙ 20 50 70 90 
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ΚΡΑΤΑΙΓΟΣ 20 50 70 90 

ΚΥΔΩΝΙΑ 20 60 100 120 

ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ 10 18 30 40 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 25 40 90 170 

ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ 
(ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ) 

20 50 70 110 

ΛΕΒΑΝΤΑ 10 18 30 40 

ΛΕΪΛΑΝΤ 20 50 70 90 

ΛΕΜΟΝΟΚΥΠΑΡΙΣΣΟ 20 40 60 90 

ΛΕΥΚΑ 15 50 70 90 

ΛΙΓΟΥΣΤΡΑ 10 18 30 40 

ΛΩΤΟΣ 15 30 60 90 

ΜΑΝΟΛΙΑ 20 50 70 90 

ΜΗΛΙΑ 20 60 90 130 

ΜΟΥΡΙΑ 20 55 90 130 

ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ 20 55 90 130 

ΜΥΡΤΙΑ 20 50 70 90 

ΜΥΡΤΙΛΛΑ 20 50 70 90 

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 20 55 90 120 

ΠΑΣΧΑΛΙΑ 15 30 60 90 

ΠΕΥΚΟ 25 40 70 110 

ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ 10 18 30 40 

ΠΛΑΤΑΝΙ 25 50 110 190 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 20 30 60 90 

ΠΥΞΟΣ 15 30 60 90 

ΠΥΡΑΚΑΝΘΟΣ 10 18 30 40 

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ 20 55 90 120 

ΡΟΔΙΑ 20 30 60 90 

ΣΠΑΡΤΟ 10 18 30 40 

ΣΥΚΙΑ 20 30 70 110 

ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ 20 30 60 110 

ΤΖΙΤΖΙΦΙΑ 15 30 60 100 

ΤΟΥΓΙΑ 20 30 60 90 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΟ ΜΙΚΡΟ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΑΛΟ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΑΓΡΙΑ 8 15 25 35 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΗ 

15 30 60 90 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΘΑΜΝΟΣ 15 25 35 50 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΝΑΝΟΣ 15 18 25 35 

ΥΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 20 35 50 90 

ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ 20 55 90 130 

ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΗ 25 40 90 150 

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ 25 55 80 115 

ΦΡΑΓΚΟΣΤΑΦΥΛΛΟ 20 30 60 90 

ΦΤΕΛΙΑ 15 30 45 60 

ΦΩΤΙΝΙΑ 15 30 45 60 

ΧΑΜΑΙΡΩΠΑΣ 25 40 90 150 

ΧΑΜΟΚΥΠΑΡΙΣΣΟ 20 30 60 90 
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ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ 20 30 60 90 

ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ 10 18 30 40 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΩΝΟΦΟΡΑ -
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΕΙΔΗ 

20 50 70 90 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ 
ΔΕΝΔΡΑ 

20 30 60 90 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ 15 30 45 60 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ 
ΔΕΝΔΡΑ 

20 50 70 90 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΙ 
ΘΑΜΝΟΙ 

10 18 30 50 

  

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΔΑΦΟΥΣ  20 €/τμ 

ΜΗΔΙΚΗ-ΤΡΥΦΥΛΛΙ  4,5 €/τμ 

ΧΛΟΗ 4 €/τμ 

ΦΡΑΟΥΛΑ 6 €/τμ 

  

ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ 400 €/στρ 

ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2,5 €/μ 

 

 
 

2. Να διαταχθεί η αποβολή από τα απαλλοτριούμενα ακίνητα παντός κυρίου, 

νομέως, κατόχου ή και παντός έλκοντος δικαιώματα από αυτούς, υπό τον όρο 

της συντέλεσης της απαλλοτριώσεως. 

 

3. Να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη. 

   

                                                       

 

Στην αίτηση ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής ο από 

Ιουλίου 2018 Κτηματολογικός Πίνακας Οικισμού ( Ανάργυροι ) Π.Ε. Φλώρινας ( 

Αριθμητικός και Φύλλα Καταγραφής τεύχος Α και Β,  η από 29-10-2019 έκθεση 

προεκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2882/2001 και συνυποβάλλεται 

το από Φεβρουαρίου 2018 Κτηματολογικό Διάγραμμα Οικισμού ( πινακίδα 1 και 2 ), 

κλίμακας 1 :1000 που συντάχθηκαν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 

ελέγχθηκαν δε και θεωρήθηκαν από το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του 

Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος καθώς και οι πίνακες κατηγοριοποίησης των 

υπό απαλλοτρίωση ακινήτων. 

           

Η πιο πάνω αίτηση έχει κατατεθεί με αύξοντα αριθμό δικογράφου 96/2020 και έχει 

οριστεί δικάσιμος η 7η Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. με αριθμ. 

πιν. 11  ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, επικυρωμένα δε 

αντίγραφα αυτής έχουν τοιχοκολληθεί σύμφωνα με τον νόμο εμπρόθεσμα στα 
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καταστήματα του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, της Τ.Κ. Αναργύρων 

Δήμου Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας και στον Δικηγορικό Σύλλογο Φλώρινας. 

 

Ειδοποιούνται οι πιο πάνω, κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση για να λάβουν 

γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παρασταθούν κατά την συζήτηση της 

αίτησης αυτής όταν και όπου παραπάνω ορίζεται.  

 

Κοζάνη, 5-3-2021 

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της αιτούσας 

Ελένη Ν. Μαρινοπούλου        Παύλος Σ. Κωνσταντινόπουλος  

 

 

 

                                                   

 


