
 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 27/16-11-2016  πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης 
 

Αριθµ. Απόφ. 436 /2016      ΘΕΜΑ :  «Άδεια διέλευσης  του υπ αριθµ. 46 

αγροτεµαχίου στο αγρόκτηµα Νέας Ραιδεστού 

από το υπ’ αριθµ. 2 χέρσου ιδιοκτησίας ∆ήµου 

Θέρµης».  

 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 16η-11-2016 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 18:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ αριθµ. 
39085/11-11-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η οποία 
επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 93, 95 
και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν παρόντα   
22   δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

1 Αποστόλου Στυλιανός 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Βογιατζής ∆ηµήτριος Προσήλθε στο 2ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

3 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 3 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 

4 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Ιωσηφίδης Ιωάννης Προσήλθε στο 2ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

5 Αγοραστούδη Ευγενία 5 Καρκατζίνος Νικόλαος Προσήλθε στο 2ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

6 Γκουστίλης Θεόδωρος 6 Κεφαλάς Ανέστης 

7 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 7 Κοντοπίδης Γεώργιος 

8 Γκιζάρης Στέργιος 8 Λαγός Νικόλαος Προσήλθε στο 3ο θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης 

9 Ζελιλίδης ∆αµιανός 9 Μπίκος Κωνσταντίνος 

10 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 10 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

11 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 11 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

12 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

13 Λιάντας ∆ηµήτριος   

14 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

15 Μουστάκας Βασίλειος   

16 Πράτανος Απόστολος   

17 Πονερίδης Παναγιώτης   

18 Σαµαράς Σωκράτης   

19 Σαραφιανός Χρήστος   

20 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

21 Τσολάκης Απόστολος   
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22 Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για την 
τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού κος 
Κατρανιάς Παναγιώτης µε το αριθ. 39145/11-11-2016 έγγραφο της Προέδρου, ο οποίος και 
παρέστη. 
 
H Πρόεδρος εισηγούµενη το 7ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη την από 7-9-2016 
2016 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου σχετικά µε την χορήγηση άδειας 
διέλευσης του υπ αριθµ. 46 αγροτεµαχίου στο αγρόκτηµα Νέας Ραιδεστού ιδιοκτησίας 
Καλαΐτζόγλου Ερατούς από το υπ’ αριθµ. 2 χέρσου ιδιοκτησίας ∆ήµου Θέρµης 
 
 Συγκεκριµένα µε την αριθµ. πρωτ. 19542/07-06-2016 αίτησή της η κα. Καλαϊτζόγλου Ερατώ 
ζήτησε από το ∆ήµο  την έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου από το υπ’αριθ. 2 χέρσο ιδιοκτησίας 
∆ήµου Θέρµης (ΚΑΕΚ 190791509038), για την εξυπηρέτηση του υπ’αριθ.46 αγροτεµαχίου της 
Οριστικής ∆ιανοµής του αγροκτήµατος Ν.Ραιδεστού έτους 1931,(ΚΑΕΚ 190791509039), 
ιδιοκτησίας της.  
Το υπ’αριθ.46 αγροτεµάχιο σύµφωνα µε το διάγραµµα της Οριστικής ∆ιανοµή του 
αγροκτήµατος Ν.Ραιδεστού του Υπουργείου Γεωργίας του έτους 1931 δε έχει πρόσβαση σε 
δηµοτική-αγροτική οδό. Συνορεύει νοτιοδυτικά µε τµήµα του υπ’αριθ.2 χέρσου-κοινού, (ΚΑΕΚ 
190791509038) και, πέραν αυτού και σε απόσταση περίπου 21µ.από την προτεινόµενη είσοδο- 
έξοδο του υπ’ αριθ.46 αγροτεµαχίου, σύµφωνα µε το συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα του 
Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Γκόλια Ζήση, µε αγροτική οδό (ΚΑΕΚ 19079ΕΚ00010).  
Προκειµένου το υπ’ αριθµ. 46 αγροτεµάχιο να συνδεθεί µε την αγροτική οδό, αιτείται τη διέλευση 
µέσα από τµήµα του υπ’ αριθµ. 2 αγροτεµαχίου (ΚΑΕΚ 190791509038). 
 Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή:  

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα «Σε κοινόχρηστα πράγµατα µπορούν 
να αποκτηθούν µε παραχώρηση της αρχής κατά τους όρους του νόµου ιδιαίτερα 
ιδιωτικά δικαιώµατα εφόσον µε τα δικαιώµατα αυτά εξυπηρετείται και δεν αναιρείται η 
κοινή χρήση», 

2. Σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 2501/22/500-α’/26-7-2016 Γνωµοδότηση του 
Τµήµατος Τροχαίας Θέρµης Θεσσαλονίκης, δεν έχει αντίρρηση για την ικανοποίηση 
του αιτήµατος της κ.Καλαϊτζόγλου Ερατούς, 

3. Σύµφωνα µε το µε αρ.πρωτ.285683/9345/3-8-16 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης: 

........ υπάρχουν κατασκευές νησίδων µε κράσπεδα περιορισµένου µήκους και 
δηµιουργούν επικίνδυνα ανοίγµατα προς την Εθνική οδό, προτείνουµε στη 

συγκεκριµένη χιλιοµετρική θέση έµπροσθεν του αγροτεµαχίου, να 

επεκταθούν τα κράσπεδα και στα ανοίγµατα αυτά, και να τροποποιηθεί η 

υφιστάµενη κατακόρυφη σήµανση µε αντίστοιχη νέα,έτσι ώστε να µην υπάρχει 
πρόσβαση των οχηµάτων που εξέρχονται από την εγκατάσταση προς το Εθνικό 

δίκτυο , παρά να υποχρεούνται σε πορεία προς το ∆ηµοτικό δίκτυο..., 
η υπηρεσία εισηγείται τη συναίνεση για χορήγηση άδειας διέλευσης του υπ’αριθ.46 
αγροτεµαχίου Ν.Ραιδεστού από τµήµα του υπ’αριθ.2 χέρσου ιδιοκτησίας ∆ήµου Θέρµης µε 
ΚΑΕΚ 190791509038, σύµφωνα µε το συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα, (µήκος 21,30 – 
πλάτος 6,35), ώστε να µπορεί να συνδεθεί µε την αγροτική οδό, προκειµένου να  εκδοθεί άδεια 
έγκρισης εισόδου-εξόδου επί του δρόµου αυτού προς εξυπηρέτηση της εγκατάστασης, υπό 
τους όρους και περιορισµούς που προτείνονται στο αρ.πρωτ.285683/9345/3-8-16  έγγραφο της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. και τυχόν νέους περιορισµούς που θα τεθούν από την 
παραπάνω ∆/νση, µετά το  µε αρ.πρωτ 27510/7-9-16 έγγραφό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου : 
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- την υπ αριθµ. 15/2016 απόφαση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας  Ν.Ραιδεστού µε 
την οποία το συµβούλιο γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της χορήγησης της άδειας διέλευσης υπό 
τους ανωτέρω όρους και περιορισµούς  

- την υπ αριθµ. 47/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε την οποία γνωµοδότησε 
οµόφωνα και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την χορήγηση της άδειας διέλευσης υπό τους 
ανωτέρω όρους και περιορισµούς  

Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

Το συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της 
Προέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας, την απόφαση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Ν.Ραιδεστού, την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τα σχετικά έγγραφα της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. και του Τµήµατος Τροχαίας Θέρµης  καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 970 του Α.Κ.  του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.)  και του Ν. 3852/2010  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ        οµόφωνα  

 
Υπέρ της άδειας διέλευσης του υπ’αριθ.46 αγροτεµαχίου Ν.Ραιδεστού από τµήµα του υπ’αριθ.2 
χέρσου ιδιοκτησίας ∆ήµου Θέρµης µε ΚΑΕΚ 190791509038, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
τοπογραφικό διάγραµµα, (µήκος 21,30 – πλάτος 6,35), ώστε να µπορεί να συνδεθεί µε την 
αγροτική οδό, προκειµένου να  εκδοθεί άδεια έγκρισης εισόδου-εξόδου επί του δρόµου αυτού 
προς εξυπηρέτηση της εγκατάστασης, υπό τον όρο στη συγκεκριµένη χιλιοµετρική θέση 

έµπροσθεν του αγροτεµαχίου, να επεκταθούν τα κράσπεδα και στα ανοίγµατα αυτά, και 
να τροποποιηθεί η υφιστάµενη κατακόρυφη σήµανση µε αντίστοιχη νέα, έτσι ώστε να µην 
υπάρχει πρόσβαση των οχηµάτων που εξέρχονται από την εγκατάσταση προς το Εθνικό δίκτυο, 

παρά να υποχρεούνται σε πορεία προς το ∆ηµοτικό δίκτυο καθώς και τυχόν νέους όρους και 
περιορισµούς που θα τεθούν από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 436/2016. 
 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 
 

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

 

          ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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