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Γνωμοδότηση  επί  της  σύστασης  αναγκαστικής
δουλείας  διέλευσης  αγωγού  σε  βάρος  ακινήτου
στα πλαίσια της μελέτης του έργου: “Κατασκευή
εσωτερικού  δικτύου  Ακαθάρτων  Αγίας
Παρασκευής  και  συνδετήριου  με  συλλεκτήρα
Βασιλικών-Θέρμης” (εξ’ αναβολής)

                                                                    

Στην Αγία Παρασκευή, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 20η του μηνός
Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 16:00 μ.μ., το  Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Αγίας  Παρασκευής  σε  τακτική  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ:21303/οικ/15-6-2018  έγγραφη
Πρόσκληση της Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις
του  άρθρου   88  παρ.  2  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α  87/7-6-2010)  και  δημοσιεύτηκε  στον  πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, διαπίστωσε ότι 
σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ-ΤΖΙΩΛΑ  ΜΑΡΙΑ                                                                                        
2. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
4. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
5. ΤΑΟΥΣΙΑΝΗ-ΠΟΛΥΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

   Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μοσχόπουλος 
Μοσχόπουλος.

   Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική υπάλληλος  του 
Δήμου Θέρμης , Σαραφιανού Ειρήνη.

   Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία των μελών, με παρόντα μέλη πέντε (5) μέλη από σύνολο πέντε

(5) μελών,  η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, έλαβε το λόγο και εισηγούμενη το 1ο θέμα

της  ημερήσιας  διάταξης   έθεσε  στα  μέλη  του  Συμβουλίου  την  υπ.  αρ.  Πρωτ.οικ.14898/27-4-2018

εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κυκλοφοριακών, Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών έργων της

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης ,  σύμφωνα με την οποία ζητείται  να γνωμοδοτήσει

θετικά  το Τοπικό Συμβούλιο επί της σύστασης αναγκαστικής δουλείας διέλευσης αγωγού σε βάρος των

αγροτεμαχίων 504 και 503 της διανομής του αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής, με φερόμενους ιδιοκτήτες

τους κ. Αρετό Ιωάννη και κ. Μανουκάκη Αλέξανδρο αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων

211 και 212 του Ν.3463/2006.

Το ανωτέρω έγγραφο αναφέρει ότι η σύσταση αναγκαστικής δουλείας διέλευσης του αγωγού σε βάρος

των  ανωτέρω  ακινήτων  απαιτείται  για  την  υλοποίηση  του  έργου  “Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου



ακαθάρτων  Αγίας  Παρασκευής  με  συλλεκτήρα  Βασιλικών  -Θέρμης”  για  την  αντιμετώπιση  του

αποχετευτικού προβλήματος του οικισμού Αγίας Παρασκευής.
  

Η Πρόεδρος  είπε ότι  στην προηγούμενη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου είχε ληφθεί  η 7/2018

απόφαση περί αναβολής του θέματος καθώς έπρεπε να διευκρινιστεί από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία

του Δήμου εάν τεχνικά υπάρχει η δυνατότητα διέλευσης του αναφερόμενου στην εισήγηση αγωγού από

χώρους που δεν θίγονται ιδιοκτησίες καθώς και εάν ενημερώθηκαν οι φερόμενοι ως θιγόμενοι ιδιοκτήτες

και εάν εξέφρασαν άποψη για τη σύσταση της επί του θέματος δουλείας. 

Μετά  από  την  προηγούμενη  συνεδρίαση  τα  μέλη  του  Τοπικού  Συμβουλίου  ενημερώθηκαν  από  τον

αρμόδιο  Αντιδήμαρχο Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών ,  κ.  Τσολάκη  Απόστολο ότι  έχουν ενημερωθεί  οι

φερόμενοι  ως  θιγόμενοι  ιδιοκτήτες  για  τη  διέλευση  του  αγωγού  από  τα  αγροτεμάχια  τους   και  ότι

προκειμένου  να  ερευνηθεί  εκ  νέου  εάν  υπάρχει  η  δυνατότητα  διέλευσης  του  αναφερόμενου  στην

εισήγηση  αγωγού  από  χώρους  που  πιθανόν  δεν  θίγονται  ιδιοκτησίες   απαιτείται  νέα  μελέτη,  με

αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος απένταξης του έργου  της κατασκευής εσωτερικού δικτύου Ακαθάρτων

στην Αγία Παρασκευή,  το οποίο κρίνεται αναγκαίο και πολύ σοβαρό έργο για την περιοχή.

Η Πρόεδρος  μετά από τα ανωτέρω πρότεινε το συμβούλιο να γνωμοδοτήσει θετικά επί της σύστασης

αναγκαστικής δουλείας διέλευσης αγωγού σε βάρος των αγροτεμαχίων 504 και 503 της διανομής του

αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής στα πλαίσια της μελέτης του έργου: “Κατασκευή εσωτερικού δικτύου

Ακαθάρτων Αγίας Παρασκευής και συνδετήριου με συλλεκτήρα Βασιλικών-Θέρμης” και ζήτησε από τα

μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .

Τα μέλη μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της  Προέδρου  ψηφίζουν

ως εξής:
 

                                  ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Θετικά  επί  της σύστασης αναγκαστικής δουλείας διέλευσης αγωγού σε βάρος των αγροτεμαχίων 504 και

503 της διανομής του αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής, με φερόμενους ιδιοκτήτες τους κ. Αρετό Ιωάννη

και  κ.  Μανουκάκη  Αλέξανδρο  αντίστοιχα,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  211  και  212  του

Ν.3463/2006  στα πλαίσια  της μελέτης  του έργου:  “Κατασκευή εσωτερικού  δικτύου  Ακαθάρτων Αγίας

Παρασκευής και συνδετήριου με συλλεκτήρα Βασιλικών-Θέρμης” .
  
                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2018.

   Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

                                          H Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής

                                                       Τσιουβάκα-Τζιώλα Μαρία


