
                                                                    A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθµ. 11/2016

Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 30/2016

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Γνωµοδότηση επί αιτούµενης χωρικής µεταβολής και παραχώρησης δουλείας διάβασης υπέρ του υπ αριθµ.

46  αγροτεµαχίου στο αγρόκτηµα Ν. Ραιδεστού ιδιοκτησίας Καλαϊτζόγλου Ερατώς. 

Στη Θέρµη   και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 13η Ιουνίου  2016 ηµέρα της εβδοµάδας 

∆ευτέρα και ώρα 1:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης 

µετά από την αριθµ.19840/09-06-2016  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  5 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Χρυσοχόου Παύλος, πρόεδρος 1. Ακριτίδου Μαρία

2.Ιωσηφίδης Ιωάννης, αντιπρόεδρος 2. Ζελιλίδης ∆αµιανός

3.Καρκατζούνης Θεοφάνης 3. Κουγιουµτζίδης  Σταύρος

4.Σαραφιανός  Χρήστος 4. Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα

5.Σαµαράς Σωκράτης

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Πριτζάκη Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος  το 2ο θέµα

ηµερήσιας  διάταξης έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την υπ. αριθ.14236/26-04-2016 σχετική εισήγηση

του  αρµόδιου  Γραφείου  Απαλλοτριώσεων  και  ∆ηµοτικής  Περιουσίας  της  ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του

∆ήµου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 13703/21-04-2016 αίτηση του κ. Γκόλια Ζήση ζήτησε από το ∆ήµο Θέρµης  τη

συναίνεσή του στη χωρική µεταβολή του υπ’αριθ.46 αγροτεµαχίου της Οριστικής ∆ιανοµής του αγροκτήµατος

Ν.Ραιδεστού έτους 1931, ιδιοκτησίας Καλαϊτζόγλου Ερατούς, µε ΚΑΕΚ 190791509039, µε σκοπό την υποβολή

αίτησης  διόρθωσης  σφαλµάτων  γεωµετρικών  στοιχείων  στο  Εθνικό  κτηµατολόγιο για  την  τακτοποίηση  του

ακινήτου,  έτσι  ώστε  να  πάρει  σχήµα  και  µορφή  σύµφωνα  µε  το  διάγραµµα  της  Οριστικής  ∆ιανοµής  του

Υπουργείου Γεωργίας. 

Ιστορικό :

Α)  Το  υπ’αριθ.46  αγροτεµάχιο  σύµφωνα  µε  το  διάγραµµα  της  Οριστικής  ∆ιανοµή  του  αγροκτήµατος

Ν.Ραιδεστού  του  Υπουργείου  Γεωργίας,  έχει  εµβαδόν  10.568,00τ.µ.,  και  συνορεύει  νοτιοδυτικά  µε  το

υπ’αριθ.2α χέρσο ιδιοκτησίας ∆ήµου Θέρµης,

Β) Στο  Εθνικό  Κτηµατολόγιο  το  αγροτεµάχιο  της  κ.  Καλαϊτζόγλου  Ερατώς  εµφανίζεται  µε  εµβαδόν

Ε=10.569,67τ.µ.  και  ΚΑΕΚ  190791509039  και  το  2α  χέρσο  µε  εµβαδόν  Ε=4.828,83  τ.µ.  και  ΚΑΕΚ

190791509038 ,

Γ)  Σύµφωνα  µε  το  τοπογραφικό  διάγραµµα  γεωµετρικών  µεταβολών  του  Αγρ.Τοπογράφου  Μηχανικού

Γκόλια Ζήση, το υπόψη αγροτεµάχιο, βάσει Κτηµατολογίου,  έχει µετατοπισµένα όρια, σχήµα και µορφή.

Ειδικότερα,  τµήµα  του  χέρσου  µε  ΚΑΕΚ  190791509038,  το  οποίο  περικλείεται  από  τις  κορυφές

23,24,20,11,23, εµβαδού 176,89τ.µ.  ιδιοκτησίας ∆ήµου Θέρµης, καταλαµβάνεται από το αγροτεµαχίου µε



ΚΑΕΚ 190791509039 και τµήµα του αγροτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 190791509039, το οποίο περικλείεται από τις

κορυφές 8,9,23,8, εµβαδού 8,35τ.µ. ιδιοκτησίας κ.Καλαϊτζόγλου καταλαµβάνεται από το δηµοτικό χέρσο.

 

Μετά τα παραπάνω, µε την αιτούµενη χωρική µεταβολή, η κατάσταση διαµορφώνεται ως εξής: 

i) Τµήµα του δηµοτικού ακινήτου µε κορυφές (8,9,23,8)  και εµβαδόν Ε=8,35τ.µ. αποδίδεται στο

υπ’αριθ.46 αγροτεµάχιο (ΚΑΕΚ 190791509039),

ii) Τµήµα  του  υπ’αρ.46  τεµαχίου  µε  κορυφές  (23,24,20,11,23)   και  εµβαδόν  Ε=176,89τ.µ.

αποδίδεται στο δηµοτικό ακίνητο (ΚΑΕΚ 190791509038),

iii) Με τα νέα όρια και τις νέες πλέον συντεταγµένες το υπ’αρ.2α χέρσο ιδιοκτησίας ∆ήµου Θέρµης

έχει  κορυφές  (1,2,5,11,20,24,23,8,7,1)  και  τελικό  εµβαδόν  (για  το  Εθνικό  Κτηµατολόγιο)

Ετελ.=4.997,37τ.µ. (αντί Εαρχ.=4.828,83τ.µ.),

iv) Με τα νέα όρια και τις νέες πλέον συντεταγµένες το υπ’αρ. 46 αγροτεµάχιο περιγράφεται από

τις κορυφές 8,10,13,12,15,20,24,23,8, και  έχει τελικό εµβαδόν  (για το Εθνικό  Κτηµατολόγιο)

10.401,13τ.µ. (αντί Εαρχ.=10.569,67τ.µ.). 

Επειδή µε την αιτούµενη Χωρική Μεταβολή 

1. επέρχεται  προσέγγιση  των  ορίων  του  υπ’αριθ.46 αγροτεµαχίου,  στο  όριό  του  µε  το  υπ’αρ.2α

χέρσο,  µε  τα  όρια  που  προβλέπονται  από  τη   Οριστική  ∆ιανοµή  έτους  1931  αγροκτήµατος

Ν.Ραιδεστού και,

2. δεν  επέρχεται  αύξηση  του  εµβαδού  της  ιδιοκτησίας  της  κ.Καλαϊτζόγλου  Ερατώς   εις  βάρος

δηµοτικού ακινήτου,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Υπέρ της αιτούµενης διόρθωσης και της αντίστοιχης επακόλουθης καταχώρισης στους χάρτες του Εθνικού

Κτηµατολογίου των νέων ορίων των τεµαχίων, όπως προκύπτουν από τη ζητούµενη χωρική µεταβολή,

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε, αφού λάβετε υπόψη σας την παρούσα εισήγηση, και γνωµοδοτήσετε

κατ΄  αρµοδιότητα (αρθ.83,παρ.2β,γ και  δ,  ν3852/2010), ακολούθως να διαβιβάσετε  τη  γνωµοδότησή  σας

στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για δικές της περαιτέρω ενέργειες, (αρθ.73,παρ.1 ν3852/2010) προκειµένου

να εκδοθεί η προβλεπόµενη απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αναφορικά µε την κατ’εισήγηση διόρθωση,

όσο  και  την  εξουσιοδότηση  του  ∆ηµάρχου  για  τις  περαιτέρω  ενέργειες  σε  σχέση  µε  την  ενηµέρωση  –

καταχώρηση στο Εθνικό Κτηµατολόγιο που αφορά την ιδιοκτησία του ∆ήµου

     

Στο  σηµείο  αυτό  ο  Πρόεδρος  επισήµανε  την  υπ.  αριθ.  07/2016  σχετική  απόφαση  του  Συµβουλίου  της

∆ηµοτικής  Κοινότητας Ν.  Ραιδεστού σύµφωνα µε την οποία αποφασίζει  οµόφωνα θετικά µε  την  αιτούµενη

διόρθωση και την αντίστοιχη επακόλουθη καταχώρηση στους χάρτες του Εθνικού Κτηµατολογίου των νέων

ορίων των τεµαχίων, όπως προκύπτουν από τη ζητούµενη χωρική µεταβολή.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά και να διαµορφώσουν την

εισήγησή τους προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε  τις διατάξεις του άρθρ. 73 του Ν. 3852/2010, όπου

αναφέρονται αναλυτικά οι εισηγητικές αρµοδιότητες της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από  διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη  της την εισήγηση του

Προέδρου και της Υπηρεσίας µε συνηµµένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και χάρτες, την  υπ. αριθ.07/2016

απόφαση  του  Συµβουλίου  της  ∆ηµοτικής  Κοινότητας  Ν.  Ραιδεστού,  καθώς  επίσης  και  τις  διατάξεις   του

άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 

                     



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται  στο  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  την  έγκριση   της  πρότασης  της  ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  όπως

αναλυτικά αποτυπώνεται στην προαναφερθείσα  εισήγησή της και στην  υπ αριθµ. 07/2016 απόφαση  του

Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Ραιδεστού, σχετικά µε   την αιτούµενη διόρθωση και την αντί-

στοιχη επακόλουθη καταχώρηση στους χάρτες του Εθνικού Κτηµατολογίου των νέων ορίων των τεµαχίων,

όπως προκύπτουν από τη ζητούµενη χωρική µεταβολή και συγκεκριµένα του υπ αριθµ. 46 αγροτεµαχίου που

βρίσκεται στο αγρόκτηµα της Νέας Ραιδεστού, ιδιοκτησίας Καλαϊτζόγλου Ερατώς.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 30/2016

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                        Ακριβές απόσπασµα

                                            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                     ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ


