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Γνωµοδότηση  για  υποβολή  αιτήµατος  προς

την  Επιτροπή  Θεµάτων  Γης  και  Επίλυσης

∆ιαφορών  της  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας,  για  µη  προβολή  δικαιωµάτων

κυριότητας  από  το  δηµόσιο  του  υπ.  αρ.  342

τεµαχίου  της  Οριστικής  ∆ιανοµής
αγροκτήµατος Αγίας Παρασκευής

                                                                    

Στην Αγία Παρασκευή, στο γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας συνήλθε σήµερα, την 23η του 
µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 08:00 π.µ., το  Συµβούλιο της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 
αρ.πρωτ:44194/οικ/19-12-2016 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 ∆ηµοτικής 
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:

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ-ΤΖΙΩΛΑ  ΜΑΡΙΑ                                                             
2. ΤΑΟΥΣΙΑΝΗ-ΠΟΛΥΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑ                                      ΟΥ∆ΕΙΣ
3. ∆ΗΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
4. ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ

   Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα ∆ηµοτική 
υπάλληλος  του ∆ήµου 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 Τ.Σ. την υπ. αρ. Πρωτ. 43668/14-12-2016

εισήγηση  της  ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών/Γραφείου  Απαλλοτριώσεων  και  ∆ηµοτικής

Περιουσίας,  σύµφωνα  µε  την  οποία  στο  υπ.  αρ.  342  τεµάχιο  του  αγροκτήµατος  Αγίας

Παρασκευής, εµβαδού 9305,51 τ.µ. , σύµφωνα µε το συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα στην

81/2008  οικοδοµική  άδεια,  που  ανήκει  στο  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και



Τροφίµων(διαθέσιµο), έχει ανεγερθεί ∆ηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο(σχετικές οικοδοµικές

άδειες 322/2004 και 81/2008).Σύµφωνα επίσης µε την ανωτέρω προκειµένου ο ∆ήµος Θέρµης

να καταστεί αρµόδιος για τη διαχείριση του εν λόγω οικοπέδου καθώς και για τη συντήρηση και

επισκευή  των  σχολικών  κτιρίων  που  έχουν  ανεγερθεί  σε  αυτό,  σύµφωνα  µε  τη  σχετική

αρµοδιότητα  του  ∆ήµου  πρέπει  να  υποβληθεί  αίτηµα  προς  την  Επιτροπή  Θεµάτων  Γης  και

Επίλυσης  ∆ιαφορών  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  για  µη  προβολή  δικαιωµάτων

κυριότητας από το ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν 4061/2012 και εισηγήθηκε υπέρ

του ανωτέρω αιτήµατος  και αιτήθηκε προς το Τοπικό Συµβούλιο όπως γνωµοδοτήσει επ’ αυτού

σύµφωνα µε το άρθρο 83, παρ. 2β,γ και δ Ν3852/2010.

   Μετά  από  ενδελεχή  έλεγχο  όλων  των  αναφερόµενων  και  λαµβάνοντας  υπόψη  την  υπ. αρ.

Πρωτ.  43668/14-12-2016  εισήγηση   της  ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών/Γραφείου

Απαλλοτριώσεων  και  ∆ηµοτικής  Περιουσίας  η  Πρόεδρος  εισηγήθηκε  υπέρ  της  υποβολής

αιτήµατος προς την Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης ∆ιαφορών της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, για µη προβολή δικαιωµάτων κυριότητας από το ∆ηµόσιο

επί  του  διαθέσιµου,  υπ.  αρ.  342  τεµαχίου  της  Οριστικής  ∆ιανοµής  αγροκτήµατος  Αγίας

Παρασκευής και την δωρεάν παραχώρησή του στο ∆ήµο Θέρµης.

     Η Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη του Τοπικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .

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

ψηφίζουν ως εξής:

 
                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωµοδοτούν θετικά επί της υποβολής αιτήµατος προς την Επιτροπή Θεµάτων Γης και 
Επίλυσης ∆ιαφορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, για 

µη προβολή δικαιωµάτων κυριότητας από το ∆ηµόσιο επί του διαθέσιµου, υπ. αρ. 342 

τεµαχίου της Οριστικής ∆ιανοµής αγροκτήµατος Αγίας Παρασκευής και την δωρεάν 

παραχώρησή του στο ∆ήµο Θέρµης.

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 13/2016.

   Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασµα

                                          H Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής

                                                       Τσιουβάκα-Τζιώλα Μαρία


