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Από το πρακτικό της αριθµ. 21/2016

Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης
Αριθµ. Απόφασης. 54/2016

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Χαρακτηρισµός κοινόχρηστης δηµοτικής έκτασης ως οδού στην περιοχή του αγροκτήµατος της ∆ηµοτικής

Κοινότητας Καρδίας του ∆ήµου Θέρµης. 

Στη  Θέρµη    και  στο  ∆ηµοτικό   Κατάστηµα  Θέρµης,  σήµερα  την  07η  ∆εκεµβρίου  2016  ηµέρα  της

εβδοµάδας  Τετάρτη  και ώρα 13:30  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του

∆ήµου Θέρµης µετά από την αριθµ. 42156/02-12-2016  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  6 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Χρυσοχόου Παύλος, πρόεδρος 1.Καρκατζούνης Θεοφάνης

2. Ιωσηφίδης Ιωάννης, αντιπρόεδρος 2.Ζελιλίδης ∆αµιανός

3.Σαµαράς Σωκράτης 3.Κουγιουµτζίδης  Σταύρος

4. Τιτέλης Κωνσταντίνος

5. Σαραφιανός  Χρήστος

6. Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα

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 1o
θέµα της  ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ. αριθµ. πρωτ: 19823/28-07-2016 αίτηση

του κ. Ευθυµίου Χατζηδηµητρίου µε την οποία ζητά την αναγνώριση και τον χαρακτηρισµό της αγροτικής
οδού  που  έρχεται  από  τον  κόµβο  Ν.  Ρυσίου-  Καρδίας-  Τριλόφου  (θέση  βρύσες)  µε  κατάληξη  στην

ιδιοκτησία 75 ∆ιανοµής Υπ. Γ του αγροκτήµατος Καρδίας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Γραφείου Απαλλοτριώσεων και
∆ηµοτικής Περιουσίας  της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία λαµβάνοντας υπ’ όψιν:

α) Την παρ.9, άρθρο 37, του Ν.4235/2014 µε την οποία συµπληρώνεται το άρθρο 22 του Ν. 4061/2012:

«Οι  δρόµοι  που  διανοίχθηκαν  σε  θέση  διαφορετική  από την  προβλεπόµενη  στην  κυρωµένη  διανοµή  του
αγροκτήµατος, θεωρούνται ως δρόµοι της κυρωµένης διανοµής και περιέρχονται στην κυριότητα του οικείου
∆ήµου, εφόσον, µετατοπίσθηκαν εντός δηµοσίων εκτάσεων και κρίνεται αναγκαία η διατήρησή τους. Για το

σκοπό αυτόν, συντάσσεται έκθεση αυτοψίας από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της
οικείας Περιφέρειας, µε την οποία αποφαίνεται για τη σκοπιµότητα της διατήρησης του δρόµου. Το ίδιο ισχύει

και για αγροτικούς δρόµους που διανοίχτηκαν για την εξυπηρέτηση τυφλών τεµαχίων κυρωµένης διανοµής
εφόσον δεν θίγονται εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων προσώπων  .»

β) Την εγκ.οικ.472/3-2-2014 του ΥΠΕΚΑ , η οποία εκδόθηκε διευκρινιστικά στο αρθ.51 ν.4178/2013

«Ο χαρακτηρισµός µιας οδού ως δηµοτικής εναπόκειται στο όργανο εκείνο στο οποίο ανήκει κάθε φορά η
αρµοδιότητα για την έκδοση σχετικής µε τον ως άνω χαρακτηρισµό ή που προϋποθέτει  τον χαρακτηρισµό
πράξης (ΣΤΕ 2604/2008,4777/1995).  Σε κάθε περίπτωση δηµοτικοί οδοί θεωρούνται οι αναγνωρισµένοι ως

τέτοιοι µέχρι σήµερα καθώς και όλοι οι δρόµοι εντός σχεδίου πόλεως , εντός ορίων οικισµού καθώς επίσης
και αυτοί που εξυπηρετούν ανάγκες του ∆ήµου ή και συντηρούνται από αυτόν και σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω,  όπου οι αρµόδιες υπηρεσίες  για την έκδοση διοικητικών πράξεων (Υ∆ΟΜ π.χ.)
έχουν κρίνει στο παρελθόν την ύπαρξη δρόµων και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, παρεµπιπτόντως στα
πλαίσια  έκδοσης  διοικητικής  πράξης  (άδειας  οικοδοµησιµότητας)  στα  χωρικά  πλαίσια  του  ∆ήµου



αρµοδιότητάς τους, αυτοί οι δρόµοι θεωρείται ότι εξυπηρετούν ανάγκες του ∆ήµου και για την εφαρµογή της
διάταξης νοούνται ως δηµοτικοί δρόµοι».

γ) Την ανωτέρω (β) σχετική µε την οποία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου αποφάσισε τη µη αναγνώριση
ως δηµοτική, επιτόπου διαµορφωθείσας οδού η οποία έθιγε εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων προσώπων, για

τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν. Σηµειώνουµε ότι η αριθ. 471/15 απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου αφορούσε διαφορετική οδό από αυτή που αναφέρεται ο αιτών στην (α) σχετική, 

δ) ότι η επίµαχη οδός η οποία ζητείται µε την ανωτέρω (α) σχετική να αναγνωριστεί και χαρακτηρισθεί ως
δηµοτική,  βρίσκεται  στο  αγρόκτηµα  Καρδίας,  έχει  διαµορφωθεί  επί  του  υπ΄αριθµόν  130  τεµαχίου  της

Οριστικής ∆ιανοµής έτους 1932 το οποίο έχει παραχωρηθεί µε την αριθ. 79283/1978 Απόφαση Νοµάρχη
στην πρώην Κοινότητα Καρδίας ως  “κοινόχρηστη γαία”. Σε επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τµήµα του
αριθ. 130 τεµαχίου το οποίο βρίσκεται µεταξύ των αριθ. 170 και 171 τεµαχίων και εκτείνεται έως και το

νοτιοανατολικό όριο του αριθ. 73 τεµαχίου είναι διαµορφωµένο ως οδός και χαλικοστρωµένο µε πλάτος
περίπου 3,00µ

ε) ότι µε τον χαρακτηρισµό του κοινόχρηστου τεµαχίου ως “οδό” δεν αναιρείται η κοινή χρήση αυτού

στ)ότι από το ν.4235/2014 προβλέπεται  η αντιµετώπιση διατήρησης δρόµων που µετατοπίστηκαν εντός
δηµοσίων  εκτάσεων  ή  που    διανοίχτηκαν για  την  εξυπηρέτηση  τυφλών  τεµαχίων  κυρωµένης διανοµής

εφόσον δεν θίγονται εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων προσώπων,  µε απόφαση  της ∆ΙΠΕΧΩΣ της οικείας
Περιφέρειας, µε την οποία αποφαίνεται για τη σκοπιµότητα,
εισηγείται :

Υπέρ  της  ικανοποίησης  του  αιτήµατος  του  κ.  Χατζηδηµητρίου εκ  µέρους της  Ένωσης ιδιοκτητών Γης
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» και της αναγνώρισης της επιτόπου διαµορφωθείσας οδού επί τµήµατος του υπ΄αριθµόν

130 τεµαχίου ως δηµοτικής, για τους ανωτέρω λόγους.»

Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος επισήµανε την υπ. αριθµ. απόφαση 16/2016 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδί-

ας µε την οποία γνωµοδοτεί οµόφωνα υπέρ της ικανοποίησης του αιτήµατος του κ. Χατζηµητρίου, εκ της
Ενώσεως Ιδιοκτητών Γης «Ιπποκράτης» και  αναγνώρισης της επιτόπου διαµορφωθείσας οδού επί τµήµατος

του υπ΄αριθµ. 130 τεµαχίου, ως δηµοτικής, σύµφωνα µε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας,  καθώς µε
τον χαρακτηρισµό του κοινόχρηστου τεµαχίου ως «οδού» δεν αναιρείται η κοινή χρήση αυτού.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση ,αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και τις εισηγήσεις της
αρµόδιας  Υπηρεσίας  ,τα  συνοδευτικά  έγγραφα  και  σχέδια,   την  αριθµ.  16/2016  γνωµοδότηση  του
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίας , σύµφωνα µε  τις διατάξεις του Ν. 3852/10 άρθρο 73 παρ.

1Α «περί αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αναγνώριση της επιτόπου διαµορφωθείσας οδού επί τµήµατος του

υπ΄αριθµ. 130 τεµαχίου, ως κοινόχρηστος-δρόµος,  καθώς µε τον χαρακτηρισµό του κοινόχρηστου τεµαχίου
ως «οδού» δεν αναιρείται η κοινή χρήση αυτού. 

                                             Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 54/2016

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασµα

                                            
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                      ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ


