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Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2018
Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης 33/2018

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

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.

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 1η Αυγούστου 2018  ηµέρα

της  εβδοµάδας  Τετάρτη  και  ώρα  13:00  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση   η  Επιτροπή

Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης µετά από την αριθµ.  26714 	 	/26-07-2018  έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε

τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί

«Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα

Καλλικράτης» και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9

µελών βρέθηκαν παρόντα  6 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σαµαράς Σωκράτης, πρόεδρος 1. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα

2. Γκιζάρης Στέργιος 2. Χρυσοχόου Παύλος

3.  Κουγιουµτζίδης Σταύρος 3. Ζελιλίδης ∆αµιανός

4. Ιωσηφίδης Ιωάννης  

5. Σαραφιανός Χρήστος  

6. Σφονδύλας ∆ηµήτριος

 

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Καλαφάτη Μαρία, για την τήρηση 

των πρακτικών. (σύµφωνα µε την  αριθµ. πρωτ : 2405/45243/12-12-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 
Θέρµης). 

Το 2ο Θέµα συζητήθηκε 1ο 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη  και εισηγούµενος  το 2ο θέµα  της   ηµερήσιας διάταξης
έθεσε  υπόψη  της  Επιτροπής  την  από 25815/19-7-2018 	σχετική  εισήγηση  του  αρµόδιου
Τµήµατος της ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Ο ∆ήµος Θέρµης έχει συντάξει τη µελέτη “Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων

Αγίας  Παρασκευής  και  συνδετήριου  µε  συλλεκτήρα  Βασιλικών  –  Θέρµης”  για  την

αντιµετώπιση του αποχετευτικού προβλήµατος  του οικισµού της Αγίας Παρασκευής του

∆ήµου  Θέρµης.  Στα  έργα,  περιλαµβάνεται  η  κατασκευή  των  αποχετευτικών  αγωγών



(συλλεκτήρων  και  βασικών)  του  εσωτερικού  δικτύου  του  οικισµού  και  του  αγωγού

µεταφοράς λυµάτων.

Το  έργο  της  µελέτης  έχει  ενταχθεί  στα  πλαίσια  του   ΕΠ Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας  2014-2020  “Υποδοµές  Μεταφορών,  περιβάλλον  και  Αειφόρος

Ανάπτυξη”,  Άξονας  '14  –  ∆ιατήρηση  και  Προστασία  του  περιβάλλοντος  –

Προαγωγή  της  Αποδοτικής  Χρήσης  των  πόρων  (ΤΣ)',  πρόγραµµα  µε  τίτλο

‘Ολοκλήρωση  υποδοµών  συλλογής  και  επεξεργασίας  αστικών  λυµάτων  (ΕΕΛ)

στους  οικισµούς  Γ’  προτεραιότητας  (πληθυσµός  2000-15.000  ι.π.)  που

απαιτούνται  σύµφωνα  µε  την  Οδηγία  91/271/ΕΟΚ’  και  βρίσκεται  στη  φάση

έγκρισης των Τευχών ∆ηµοπράτησης.

Στη  µελέτη  λήφθηκε  υπόψιν  η  θεσµοθετηµένη  επιφάνεια  που  καταλαµβάνει  ο

οικισµός. Η µορφολογία του εδάφους στις  οικιστικές περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά του

υφιστάµενου οικισµού,  παρουσιάζει  αντίθετες,  απότοµες  κλίσεις  σε  σχέση  µε  αυτή του

υπόλοιπου οικισµού. Συνεπώς, η τοπογραφία και η χωροταξία της περιοχής, οδήγησε σε

µονοσήµαντη επιλογή της χάραξης των αγωγών.

Σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο σχέδιο, ένας από τους αγωγούς συλλογής λυµάτων

από την  εν  λόγω περιοχή,  διέρχεται  από τα  υπ’  αριθµ.  503 και  504 αγροτεµάχια  της

διανοµής του αγροκτήµατος της Αγίας Παρασκευής. Από τον Κτηµατολογικό Πίνακα της

διανοµής του 1932 του  αγροκτήµατος της Αγίας Παρασκευής,  φέρεται  ότι  τα εν  λόγω

αγροτεµάχια ανήκουν στους Μανουκάκη Αλέξανδρο και Αρετό Ιωάννη αντίστοιχα.  Με τα

ανωτέρω στοιχεία γνωµοδότησε θετικά επί της σύστασης αναγκαστικής δουλείας διέλευσης

του αγωγού   σε βάρος των αγροτεµαχίων 503 και 504 η ∆ηµοτική Κοινότητα της Αγίας

Παρασκευής.     Ύστερα  από  νέα  έρευνα  που  διεξήχθη  µέσω  δικηγόρου  ,

γνωστοποιήθηκε ότι το υπ’ αριθµ. 503 αγροτεµάχιο, ανήκει στους  α) Μακαρίκα Στυλιανό

του  Σαραφιανού  κατά  ποσοστό  25/100,  β)  Μακαρίκα  Γερακίνα  του  Σαραφιανού  κατά

ποσοστό  25/100,  γ)  Μανουκάκη  Ιωάννης  του  Χρήστου  κατά  ποσοστό  6,25/100,  δ)

Μανουκάκη  Αλεξία  του  Χρήστου  κατά  ποσοστό  6,25/100,  ε)  ∆αδάτση  Αντώνιο  του

Βασιλείου  κατά  ποσοστό  6,25/100,  στ)  ∆αδάτση  Γεωργία  του  Βασιλείου  κατά ποσοστό

6,25/100, ζ) Μακρή Αλέξανδρο του Αθανασίου κατά ποσοστό 12,50/100 και η) Μανουκάκη

Φεγγαρένια του Αλέξανδρου κατά ποσοστό 12,50/100.

Σε  ότι  αφορά στη µελέτη,  τµήµα του  αγωγού Φ11.2α –  Φ11.1 -  Φ11.1Α – Φ11

διατοµής Φ315mm, υλικού PVC διέρχεται από το 504 αγροτεµάχιο ως εξής: 

• για µήκος L=15,35µ. µέσω διάνοιξης µικροσύραγγας σε µεγάλο βάθος (τοποθετείται

µε τη µέθοδο της ωθούµενης συστοιχίας σωλήνων (Pipe jacking), σε µεγάλο βάθος

κάτω από το φυσικό έδαφος, µέχρι  20m). Το τµήµα αυτό είναι εντός του ορίου

οικισµού σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 69/98 Απόφαση Νοµάρχη Θεσσαλονίκης.



• για µήκος L=28,07µ. µέσω διάνοιξης µικροσύραγγας σε µεγάλο βάθος, τµήµα εκτός

ορίου οικισµού

• για µήκος L=44,41µ., από φρεάτιο Φ11.1  έως Φ11.1Α, όπου το πλάτος σκάµµατος

αγωγού ίσο µε 0,80µ. και βάθη που κυµαίνονται από 2,0µ. έως 2,30µ., τµήµα εκτός

ορίου οικισµού

• για µήκος L=7,20µ., από φρεάτιο Φ11.1Α έως όριο διανοµής, σύνορο µε 503, όπου

το πλάτος σκάµµατος αγωγού ίσο µε 0,80µ. και βάθη που κυµαίνονται στα 2,0µ.,

τµήµα εκτός ορίου οικισµού.

• Στο  αγροτεµάχιο  αυτό,  προβλέπονται  δύο  φρεάτια  επίσκεψης,  το  Φ11.1  και  το

Φ11.1Α όπως απεικονίζονται στο σχέδιο, µε επιφάνεια σκάµµατος 2,50x2,50.

Αντίστοιχα, τµήµα του αγωγού Φ11.2α – Φ11.1 - Φ11.1Α – Φ11 διατοµής Φ315mm,

υλικού PVC διέρχεται από το 503 αγροτεµάχιο ως εξής: 

• για  µήκος  L=42,39µ.  από  το  όριο  του  µε  το  αγροτεµάχιο  504  έως  πέρας  της

ιδιοκτησίας του, σύνορο µε την κοινοτική οδό, όπου το πλάτος σκάµµατος αγωγού

ίσο µε 0,80µ. και βάθος περίπου 2,30µ., τµήµα εκτός ορίου οικισµού.

Προκειµένου  να  υλοποιηθεί  το  έργο  “Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου  ακαθάρτων

Αγίας  Παρασκευής  και  συνδετηρίου  µε  συλλεκτήρα  Βασιλικών  –  Θέρµης”,  απαιτείται  η

σύσταση αναγκαστικής δουλείας διέλευσης αγωγού    σε βάρος των αγροτεµαχίων 503  

και 504 της διανοµής του αγροκτήµατος Αγίας Παρασκευής, τα οποία φέρεται ότι ανήκουν

στους α) Μακαρίκα Στυλιανό του Σαραφιανού κατά ποσοστό 25/100, β) Μακαρίκα Γερακίνα

του Σαραφιανού κατά ποσοστό 25/100, γ) Μανουκάκη Ιωάννης του Χρήστου κατά ποσοστό

6,25/100, δ) Μανουκάκη Αλεξία του Χρήστου κατά ποσοστό 6,25/100, ε) ∆αδάτση Αντώνιο

του Βασιλείου κατά ποσοστό 6,25/100, στ) ∆αδάτση Γεωργία του Βασιλείου κατά ποσοστό

6,25/100, ζ) Μακρή Αλέξανδρο του Αθανασίου κατά ποσοστό 12,50/100 και η) Μανουκάκη

Φεγγαρένια του Αλέξανδρου κατά ποσοστό 12,50/100 το 503 και Αρετό Ιωάννη το 504,

αντίστοιχα.

Η απαιτούµενη συνολική δίοδος διέλευσης του αγωγού είναι  µήκους 137,42µ. και

συνολικού πλάτους 0,80µ. Η έκταση κατάληψης επί του αγροτεµαχίου 504 της διέλευσης

του  αγωγού  είναι  ίση  µε  76,45m2 [όπου  12,01m2 εντός  οικισµού  και  66,44m2 εκτός

οικισµού] και η αντίστοιχη επί του αγροτεµαχίου 503 είναι ίση µε 35,84 m2.

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, δίνονται οι κορυφές του πολυγώνου που περικλείει την

έκταση  διέλευσης  του  αγωγού  επί  του  αγροτεµαχίου  504  (συν.  Τοπογραφικό,  άνευ

κλίµακας ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ   1  

ΚΟΡΥΦΗ Χ Υ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

α 418695,19 4481309,76 14,66

α’ 418707,83 4481317,18 28,45



β 418732,45 4481331,45 51,06

γ 418779,24 4481351,88 0,80

ζ 418781,35 4481351,87 52,60

η 418733,11 4481330,91 27,88

θ’ 418708,83 4481316,83 15,36

θ 418695,57 4481309,05 0,80

Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί, δίνονται οι κορυφές του πολυγώνου που περικλείει την

έκταση  διέλευσης  του  αγωγού  επί  του  αγροτεµαχίου  503  (συν.  Τοπογραφικό,  άνευ

κλίµακας ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ   2  

ΚΟΡΥΦΗ Χ Υ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

γ 418779,24 4481351,88 43,36

δ 418818,99 4481369,21 0,80

ε 418819,18 4481368,38 41,28

ζ 418781,35 4481351,87 0,80

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαµβάνοντας υπόψη ότι:

• Το έργο της αποχέτευσης του οικισµού της Αγίας Παρασκευής είναι πολύ σηµαντικό.

Ο ∆ήµος  έχει  ολοκληρώσει  τη  µελέτη  από  το  2012,  έχει  καταθέσει  πρόταση  σε

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα χρηµατοδότησης και  έχει  ενταχθεί  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Της Πράξης «Ολοκλήρωση

έργων αποχέτευσης λεκάνης Ανθεµούντα».

• Η χάραξη του αγωγού εντός των ιδιοκτησιών, οριζοντιογραφικά και µηκοτοµικά έχει

γίνει έτσι ώστε να θίγονται στο ελάχιστο τα συµφέροντά τους

Για  την  υλοποίηση  του  έργου  απαιτείται  η  σύσταση  αναγκαστικής  δουλείας

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

αγροκτήµατος  Αγίας  Παρασκευής,  τα  οποία  φέρεται  ότι  ανήκουν  στους  α)  Μακαρίκα

Στυλιανό του Σαραφιανού κατά ποσοστό 25/100, β) Μακαρίκα Γερακίνα του Σαραφιανού

κατά ποσοστό 25/100, γ) Μανουκάκη Ιωάννης του Χρήστου κατά ποσοστό 6,25/100, δ)

Μανουκάκη  Αλεξία  του  Χρήστου  κατά  ποσοστό  6,25/100,  ε)  ∆αδάτση  Αντώνιο  του

Βασιλείου  κατά  ποσοστό  6,25/100,  στ)  ∆αδάτση  Γεωργία  του  Βασιλείου  κατά ποσοστό

6,25/100, ζ) Μακρή Αλέξανδρο του Αθανασίου κατά ποσοστό 12,50/100 και η) Μανουκάκη

Φεγγαρένια του Αλέξανδρου κατά ποσοστό 12,50/100 το 503 και Αρετό Ιωάννη το 504,

αντίστοιχα.

Η σύσταση αναγκαστικής δουλείας διέλευσης του αγωγού θα γίνει βάσει των άρθρων

211 και 212 του Ν. 3463/2006.



Σύµφωνα µε το άρθρο 212 του Ν. 3463/2006 (Κ∆Κ) « Η κήρυξη της απαλλοτρίωσης

ή η σύσταση δουλείας ακινήτου, που βρίσκεται µέσα στη  διοικητική περιφέρεια ∆ήµου ή

Κοινότητας,  γίνεται  µε  απόφαση  του  δηµοτικού  ή  κοινοτικού  συµβουλίου,  η  οποία

λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των  µελών του». 

 Επίσης  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  211  του  ως  άνω  νόµου  «  Επιτρέπεται  να

απαλλοτριωθούν  αναγκαστικά  υπέρ  των ∆ήµων και  Κοινοτήτων,  για  λόγους  δηµόσιας

ωφέλειας, αστικά ή αγροτικά ακίνητα ή να συσταθεί δουλεία εις βάρος τους:

«...... , ε) για την εκτέλεση έργων σχετικών µε την αποστράγγιση, τη διευθέτηση

ρεµάτων, την αποχέτευση οµβρίων ή ακαθάρτων υδάτων και κάθε είδους τεχνικών έργων,

που έχουν σκοπό την εξυγίανση ή τον εξωραϊσµό,....»

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και ότι:

• το  έργο  της  µελέτης  "Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου  Ακαθάρτων  Αγίας

Παρασκευής  και  συνδετήριου  µε  συλλεκτήρα  Βασιλικών  -  Θέρµης'  έχει

ενταχθεί στα  πλαίσια του  ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

“Υποδοµές Μεταφορών, περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”, Άξονας '14 –

∆ιατήρηση και Προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής

Χρήσης  των  πόρων  (ΤΣ)',  πρόγραµµα  µε  τίτλο  ‘Ολοκλήρωση  υποδοµών

συλλογής  και  επεξεργασίας  αστικών  λυµάτων  (ΕΕΛ)  στους  οικισµούς  Γ’

προτεραιότητας (πληθυσµός 2000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύµφωνα

µε την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ’ και βρίσκεται στη φάση έγκρισης των Τευχών

∆ηµοπράτησης

• για τη µελέτη του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων της Αγίας Παρασκευής υπάρχει το

υπ’  αριθµ.  370320/14860/19-10-2012  έγγραφο  απαλλαγής  από  την  έκδοση

Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της ∆/νσης Περιβάλλοντος &

Χωρικού Σχεδιασµού.

Η  υπηρεσία  εισηγείται  εκ  νέου  θετικά  επί  της  σύστασης  αναγκαστικής  δουλείας

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

αγροκτήµατος Αγίας Παρασκευής, στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής ∆ήµου Θέρµης  σε βάρος

των αγροτεµαχίων   503 και 504 της διανοµής του αγροκτήµατος Αγίας Παρασκευής, τα

οποία φέρεται ότι ανήκουν στους α) Μακαρίκα Στυλιανό του Σαραφιανού κατά ποσοστό

25/100,  β)  Μακαρίκα  Γερακίνα  του  Σαραφιανού  κατά  ποσοστό 25/100,  γ)  Μανουκάκη

Ιωάννης του Χρήστου κατά ποσοστό 6,25/100, δ) Μανουκάκη Αλεξία του Χρήστου κατά

ποσοστό  6,25/100,  ε)  ∆αδάτση  Αντώνιο  του  Βασιλείου  κατά  ποσοστό  6,25/100,  στ)

∆αδάτση  Γεωργία  του  Βασιλείου  κατά  ποσοστό  6,25/100,  ζ)  Μακρή  Αλέξανδρο  του

Αθανασίου κατά ποσοστό 12,50/100 και η) Μανουκάκη Φεγγαρένια του Αλέξανδρου κατά

ποσοστό 12,50/100 το 503 και Αρετό Ιωάννη το 504 αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις διατάξεις

των άρθρου 211 και 212 του N.3463/2006. 



Ύστερα από τη νέα εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών το συµβούλιο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ.Παρασκευής µε την αριθ. 11/2018 απόφασή του :

1.    Ανακάλεσε την υπ.  αρ.  8/2018 απόφασης  Τοπικού Συµβουλίου  ∆ηµοτικής

Κοινότητας  Αγίας  Παρασκευής  µε  την  οποία  το  Τοπικό  Συµβούλιο  είχε

γνωµοδοτήσει θετικά επί της σύστασης αναγκαστικής δουλείας διέλευσης αγωγού

σε  βάρος  των  αγροτεµαχίων  503  και  504  καθώς  ανέφερε  λανθασµένα  ως

φερόµενους  ιδιοκτήτες  των  υπ.  αρ.  503  και  504  αγροτεµαχίων  διανοµής

αγροκτήµατος Αγίας Παρασκευής τους Μανουκάκη Αλέξανδρο και Αρετό Ιωάννη

αντίστοιχα και 

2. Γνωµοδότησε  θετικά   επί   της  σύστασης  αναγκαστικής  δουλείας  διέλευσης

αγωγού  σε  βάρος  των  αγροτεµαχίων  503  και  504  της  διανοµής  του

αγροκτήµατος  Αγίας  Παρασκευής,  τα  οποία  φέρεται  ότι  ανήκουν  στους

α)Μακαρίκα  Στυλιανό  του  Σαραφιανού  κατά  ποσοστό  25/100,  β)Μακαρίκα

Γερακίνα  του  Σαραφιανού  κατά  ποσοστό  25/100,  γ)  Μανουκάκη  Ιωάννη  του

Χρήστου  κατά  ποσοστό  6,25/100,  δ)Μανουκάκη  Αλεξία  του  Χρήστου  κατά

ποσοστό 6,25/100, ε)∆αδάτση Αντώνιο του Βασιλείου κατά ποσοστό 6,25/100,

στ)∆αδάτση Γεωργία του Βασιλείου κατά ποσοστό 6,25/100, ζ)Μακρή Αλέξανδρο

του  Αθανασίου  κατά  ποσοστό  12,50/100  και  η)Μανουκάκη  Φεγγαρένια  του

Αλέξανδρου  κατά  ποσοστό  12,50/100  το  503  και   Αρετό  Ιωάννη   το  504

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  Επιτροπή  µετά  από  διαλογική  συζήτηση  ,  αφού  άκουσε  την  εισήγηση  του

Προέδρου,  την  εισήγηση  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  µε  συνηµµένα  τα  απαραίτητα

δικαιολογητικά,   την   υπ.  αριθ.  11/2018  απόφαση  του  Συµβουλίου  της  ∆ηµοτικής

Κοινότητας Θέρµης,  και σύµφωνα µε  τις διατάξεις του Ν. 3852/10 άρθρο 73 παρ. 1Α

«περί αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωµοδοτεί θετικά:

 Α) επί της σύστασης αναγκαστικής δουλείας διόδου  σε βάρος των αγροτεµαχίων

503  και  504 της  διανοµής  του  αγροκτήµατος  Αγίας  Παρασκευής  τα  οποία  φέρεται  ότι

ανήκουν στους α) Μακαρίκα Στυλιανό του Σαραφιανού κατά ποσοστό 25/100, β) Μακαρίκα

Γερακίνα του  Σαραφιανού κατά ποσοστό 25/100, γ) Μανουκάκη Ιωάννης του Χρήστου

κατά ποσοστό 6,25/100, δ) Μανουκάκη Αλεξία του Χρήστου κατά ποσοστό 6,25/100, ε)

∆αδάτση  Αντώνιο  του  Βασιλείου  κατά  ποσοστό  6,25/100,  στ)  ∆αδάτση  Γεωργία  του

Βασιλείου  κατά ποσοστό  6,25/100,  ζ)  Μακρή Αλέξανδρο του  Αθανασίου  κατά ποσοστό

12,50/100 και η) Μανουκάκη Φεγγαρένια του Αλέξανδρου κατά ποσοστό 12,50/100 το 503

και Αρετό Ιωάννη το 504 αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρου 211 και 212

του N.3463/2006. 

Β) επί της σύστασης δουλείας διέλευσης αγωγών  σε βάρος των αγροτεµαχίων

503  και  504  της  διανοµής  του  αγροκτήµατος  Αγίας  Παρασκευήςτα  οποία  φέρεται  ότι



ανήκουν στους α) Μακαρίκα Στυλιανό του Σαραφιανού κατά ποσοστό 25/100, β) Μακαρίκα

Γερακίνα του  Σαραφιανού κατά ποσοστό 25/100, γ) Μανουκάκη Ιωάννης του Χρήστου

κατά ποσοστό 6,25/100, δ) Μανουκάκη Αλεξία του Χρήστου κατά ποσοστό 6,25/100, ε)

∆αδάτση  Αντώνιο  του  Βασιλείου  κατά  ποσοστό  6,25/100,  στ)  ∆αδάτση  Γεωργία  του

Βασιλείου  κατά ποσοστό  6,25/100,  ζ)  Μακρή Αλέξανδρο του  Αθανασίου  κατά ποσοστό

12,50/100 και η) Μανουκάκη Φεγγαρένια του Αλέξανδρου κατά ποσοστό 12,50/100 το 503

και Αρετό Ιωάννη το 504 αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρου 211 και 212

του  N.3463/2006. Η απαιτούµενη συνολική δίοδος διέλευσης του αγωγού είναι µήκους

137,42µ. και συνολικού πλάτους 0,80µ. Η έκταση κατάληψης επί του αγροτεµαχίου 504

της διέλευσης του αγωγού είναι ίση µε 76,45m2 [όπου 12,01m2 εντός οικισµού και 66,44m2

εκτός οικισµού] και η αντίστοιχη επί του αγροτεµαχίου 503 είναι ίση µε 35,84 m2.

Η σύσταση αναγκαστικής  δουλείας είναι  αναγκαία  στα πλαίσια της  µελέτης  του έργου:

“Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου  Ακαθάρτων  Αγίας  Παρασκευής  και  συνδετήριου  µε

συλλεκτήρα Βασιλικών-Θέρµης” , καθώς το έργο της αποχέτευσης του οικισµού της Αγίας

Παρασκευής είναι πολύ σηµαντικό. Ο ∆ήµος έχει ολοκληρώσει τη µελέτη από το 2012, έχει

καταθέσει  πρόταση  σε  Ευρωπαϊκό  Πρόγραµµα  χρηµατοδότησης  και  έχει  ενταχθεί  στο

πλαίσιο  του  ΕΣΠΑ Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  2014-2020,  Της  Πράξης

«Ολοκλήρωση  έργων  αποχέτευσης  λεκάνης  Ανθεµούντα».  Τέλος  η χάραξη  του

αγωγού εντός των ιδιοκτησιών, οριζοντιογραφικά και µηκοτοµικά έχει γίνει έτσι ώστε να

θίγονται στο ελάχιστο τα συµφέροντά τους

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 33/2018

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                 

                                                Ακριβές απόσπασµα
                                         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                ΣΑΜΑΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ
        


