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Από το πρακτικό της αριθµ. 15/2018
Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης 38/2018

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

 Γνωµοδότηση επί  της  σύστασης αναγκαστικής  δουλείας  διόδου υπέρ  του

ακινήτου  (αγροτεµαχίου)  µε  KAEK 190432303009  του  ∆ήµου  σε  βάρος

ακινήτων πλησίον,  στα πλαίσια της µελέτης “Ύδρευση περιοχής επέκτασης

οικισµού Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης”.

Στη Θέρµη και  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης,  σήµερα την 12η Σεπτεµβρίου  2018

ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και  ώρα 13:00 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η

Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  του  ∆ήµου  Θέρµης  µετά  από  την  αριθµ.  31178  /7-9-2018

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  5 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σαµαράς Σωκράτης, πρόεδρος 1. Χρυσοχόου Παύλος

2. Γκιζάρης Στέργιος 2. Ζελιλίδης ∆αµιανός

3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα 

4. Σαραφιανός Χρήστος 4. Ιωσηφίδης Ιωάννης

5. Σφονδύλας ∆ηµήτριος  

 

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Πανταζή Ιωάννα, για την τήρηση 

των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  και
εισηγούµενος  το παραπάνω  θέµα,  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 01-08-2018
εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  σύµφωνα µε την  οποία:

Ο ∆ήµος Θέρµης συνέταξε µελέτη ύδρευσης για την περιοχή επέκτασης και της εκτός

σχεδίου περιοχή, δυτικά της επέκτασης. Για την εξυπηρέτηση της υδροδότησης της µεσαίας

ζώνης του ∆.Κ. Θέρµης, συνολικού πληθυσµού 24.680 κατοίκων κατά το έτος – στόχο,

προτάθηκε η κατασκευή δεξαµενής 1500m3 εντός του ακινήτου (αγροτεµάχιο) µε ΚΑΕΚ

190432303009/0/0, ιδιοκτησίας του ∆ήµου Θέρµης σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 75182/26-

6-1965 Απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης (µεταγράφηκε µε αριθµό 476 στον τόµο 751

του βιβλίου µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καλαµαριάς). Το εν λόγω αγροτεµάχιο



είναι περίκλειστο και στερείται την αναγκαία δίοδο σε δρόµο και συγκεκριµένα προς την

πλησιέστερη δηµοτική οδό.

Προκειµένου το ακίνητο να αποκτήσει πρόσβαση σε δηµοτική οδό, απαιτήθηκε σύσταση

αναγκαστικής δουλείας διόδου υπέρ του ακινήτου ΚΑΕΚ 190432303009/0/0 του ∆ήµου

σε βάρος όµορου ακινήτου.

Κατά το σχεδιασµό της δεξαµενής µετά από ενδελεχή έρευνα και λαµβάνοντας υπόψη τις

δεσµεύσεις  των  υδραυλικών  υπολογισµών,  η  χάραξη  των  αγωγών  από  και  προς  τη

δεξαµενή ήταν µονοσήµαντη. Η διέλευση τους σχεδιάστηκε από το αγροτεµάχιο µε ΚΑΕΚ

190432303002/0/0.  Σε  συνδυασµό  µε  την  αναγκαιότητα  διόδου  σε  δρόµο  του

αγροτεµαχίου  στο  οποίο  χωροθετήθηκε  η  δεξαµενή  κι  επειδή,  µετά  από  συνεννόηση

ελήφθη η σύµφωνη γνώµη από τους ιδιοκτήτες του προαναφερθέντος ακινήτου, έγιναν οι

απαραίτητες εργασίες για τη σύσταση της δουλείας διόδου και διέλευσης των αγωγών υπέρ

του  ακινήτου  ΚΑΕΚ  190432303009/0/0  του  ∆ήµου,  σε  βάρος  του  ακινήτου  µε  ΚΑΕΚ

190432303002/0/0.  Στο  κτηµατολογικό  φύλλο   φέρεται  ότι  το  ακίνητο  µε  ΚΑΕΚ

190432303002/0/0 ανήκει στους α) κατά ποσοστό 60/100 στον Γιαβασόπουλο Αθανάσιο

του Κωνσταντίνου, β) κατά ποσοστό 20/100 στην Γιαβασοπούλου Αθηνά του Κωνσταντίνου

και  γ)  κατά  ποσοστό  20/100  στον  Γιαβασόπουλο  Παναγιώτη  του  Κωνσταντίνου.  Σε

συνέχεια,  συντάχθηκαν  πράξεις  εµφάνισης  και  δηλώσεων  υπέρ  της  σύστασης

αναγκαστικής δουλείας διόδου και δουλείας διέλευσης αγωγών. Με την υπ’ αριθµ.

236/2018  Απόφαση  το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  γνωµοδότησε  θετικά  υπέρ  της  σύστασης

αναγκαστικής δουλείας διόδου και δουλείας διέλευσης αγωγών υπέρ του ακινήτου

µε ΚΑΕΚ 190432303009, η οποία επικυρώθηκε µε το υπ’ αριθµ. 36521/29-6-2018 έγγραφο

της Γενικής ∆ιεύθυνσης Λειτουργίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Ταυτόχρονα µε τις ανωτέρω ενέργειες, από τα Κτηµατολογικά Γραφεία Καλαµαριάς και

Θεσσαλονίκης, αναζητήθηκαν τα στοιχεία και άλλων όµορων ιδιοκτησιών, ώστε να επιλεγεί

εναλλακτική περίπτωση πρόσβασης στο ακίνητο όπου χωροθετείται η δεξαµενή. Εξετάστηκε

και  η  περίπτωση   σύστασης  αναγκαστικής  δουλείας  διόδου  από  τα  ακίνητα  µε  ΚΑΕΚ

191042913044/0/0,  ΚΑΕΚ  191042913022/0/0,  ΚΑΕΚ  191042913070/0/0,  ΚΑΕΚ

191042913073/0/0. Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης λύσης, δηλαδή η

ηπιότερη κλίση της οδού και η χρήση ενός τµήµατος υφιστάµενου δρόµου, κατέστησαν την

επιλογή  αυτή  προσφορότερη,  καθώς  η  πρόσβαση  των  οχηµάτων  από  και  προς  στη

δεξαµενή θα γινόταν ευκολότερα και ασφαλέστερα.

Από  την  έρευνα  όµως  στα  Κτηµατολογικά  Γραφεία  Καλαµαριάς  και  Θεσσαλονίκης

διαπιστώθηκε  ότι  το  ακίνητο  µε  ΚΑΕΚ  191042913073/0/0  ανήκει  σε  άγνωστο  και  το

ακίνητο µε ΚΑΕΚ 191042913044/0/0 ανήκει κατά ένα ποσοστό σε άγνωστο. Αυτό θα είχε

ως  συνέπεια  να  καταστεί  η  διαδικασία  της  αναγκαστικής  δουλείας  διόδου  ιδιαίτερα

χρονοβόρα.

Η  αναγκαιότητα  και  η  ασφυκτική  προθεσµία  υποβολής  της  µελέτης  του  έργου  σε

πρόγραµµα της ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, όπου ήταν απαραίτητη

προϋπόθεση το αγροτεµάχιο στο οποίο χωροθετήθηκε η δεξαµενή να έχει δίοδο και να έχει

διασφαλιστεί  η  πρόσβασή  σε  αυτό,  επέβαλλε  τη  συνεννόηση  µε  τους  ιδιοκτήτες  του

ακινήτου µε  ΚΑΕΚ 190432303002/0/0 που ανήκει στους α) κατά ποσοστό 60/100 στον

Γιαβασόπουλο Αθανάσιο του Κωνσταντίνου, β) κατά ποσοστό 20/100 στην Γιαβασοπούλου

Αθηνά του Κωνσταντίνου και γ) κατά ποσοστό 20/100 στον Γιαβασόπουλο Παναγιώτη του

Κωνσταντίνου, για την αποδοχή της αναγκαστικής δουλείας διόδου από το ακίνητο τους

(υπάρχει η συναίνεση µε τις πράξεις εµφάνισης και δηλώσεων), µέχρι την ολοκλήρωση της

αναγκαστικής  δουλείας  διόδου  από  τα  ακίνητα  µε  ΚΑΕΚ  191042913044/0/0,  ΚΑΕΚ

191042913022/0/0,  ΚΑΕΚ  191042913070/0/0,  ΚΑΕΚ  191042913073/0/0  ώστε  να

αποτελέσει τη µόνιµη και ασφαλή πρόσβαση στη δεξαµενή.



Στην εισήγηση αυτή, παρατίθενται τα στοιχεία, ώστε µόνο η σύσταση δουλείας διόδου,

να  γίνει  από  διαφορετική  χάραξη,  ηπιότερης  κλίσης,  µικρότερου  µήκους  και  ελάχιστης

επιρροής επί της περιοχής εκµετάλλευσης των ιδιοκτητών µε καλλιέργειες.

Κατόπιν των ανωτέρω, η πρόσβαση από το ακίνητο χωροθέτησης της δεξαµενής στη

δηµοτική  οδό,  προτείνεται  µόνο  σε  ότι  αφορά  τη  σύσταση  αναγκαστικής  δουλείας

διόδου, να γίνει σε βάρος των κάτωθι ακινήτων:

α). ακίνητο µε αριθµό ΚΑΕΚ 191042913044/0/0, το οποίο φέρεται στο κτηµατολογικό

φύλλο  ότι  ανήκει   κατά  ποσοστό  81,25/100  στην  Αµερικανική  Γεωργική  Σχολή

Θεσσαλονίκης και κατά ποσοστό 18,75/100 σε άγνωστο,

β). ακίνητο µε αριθµό ΚΑΕΚ 191042913022/0/0, το οποίο φέρεται στο κτηµατολογικό

φύλλο ότι ανήκει κατά ποσοστό 100/100 στον Βλάχο Παναγιώτη του Παύλου,

γ). ακίνητο µε αριθµό ΚΑΕΚ 191042913070/0/0, το οποίο φέρεται στο κτηµατολογικό

φύλλο ότι ανήκει κατά ποσοστό 100/100 στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης,

δ). ακίνητο µε αριθµό ΚΑΕΚ 191042913073/0/0, το οποίο φέρεται στο κτηµατολογικό

φύλλο ότι ανήκει σε άγνωστο.

Η απαιτούµενη δουλεία διόδου είναι µήκους 130µ. και πλάτους 4µ. µε προσανατολισµό

από την υφιστάµενη οδό του αγροκτήµατος Θέρµης µέχρι το γήπεδο της δεξαµενής, στο

νοτιοδυτικό  όριο  των  ιδιοκτησιών  και  ανατολικά  του  γηπέδου  της  νέας  ∆εξαµενής.  Η

συνολική έκταση κατάληψης επί των αγροτεµαχίων είναι ίση µε 513,05 m2 και επιµερίζεται

σε κάθε ένα από τα αγροτεµάχια ως εξής: 

α). στο ακίνητο µε αριθµό ΚΑΕΚ 191042913044/0/0 η έκταση κατάληψης είναι ίση µε

148,42  m2 ,

β). στο ακίνητο µε αριθµό ΚΑΕΚ 191042913022/0/0 είναι ίση µε 82,60m2 ,

γ). στο ακίνητο µε αριθµό ΚΑΕΚ 191042913070/0/0 είναι ίση µε 141,46m2 και

δ). στο ακίνητο µε αριθµό ΚΑΕΚ 191042913073/0/0 είναι ίση µε 140,57m2.

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

συνολική έκταση της δουλείας (βλ. τοπογραφικό διάγραµµα).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΟΡΥΦΗ Χ Υ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

α 415193,61 4491440,82

β 415197,19 4491452,19 11,92

γ 415199,80 4491456,96 5,43

δ 415201,08 4491458,97 2,39

ε 415221,93 4491491,78 38,87

ζ 415232,26 4491504,87 16,74

η 415245,26 4491521,04 20,68

θ 415245,39 4491521,20 0,21

ι 415234,14 4491541,63 23,32

κ 415229,77 4491555,47 14,51

λ 415234,04 4491549,74 7,78

µ 415237,74 4491543,38 6,91

ν 415250,18 4491520,80 25,79

ξ 415248,78 4491518,70 3,39

ο 415235,92 4491502,59 19,75



π 415225,19 4491489,45 16,94

ρ 415224,30 4491488,05 1,66

σ 415203,24 4491454,92 39,26

τ 415200,89 4491450,61 4,91

υ 415198,98 4491444,53 6,37

α 415193,61 4491440,82 6,53

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

έκταση  δουλείας  επί  του  ακινήτου  µε  ΚΑΕΚ  191042913044/0/0  (βλ.  τοπογραφικό

διάγραµµα).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΚΟΡΥΦΗ Χ Υ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

η 415245,26 4491521,04

θ 415245,39 4491521,20 0,21

ι 415234,14 4491541,63 23,32

κ 415229,77 4491555,47 14,51

λ 415234,04 4491549,74 7,78

µ 415237,74 4491543,38 6,91

ν 415250,18 4491520,80 25,79

ξ 415248,78 4491518,70 3,39

η 415245,26 4491521,04 4,23

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί, δίνονται οι κορυφές του πολυγώνου που περικλείει την

έκταση  δουλείας  επί  του  ακινήτου  µε  ΚΑΕΚ  191042913022/0/0  (βλ.  τοπογραφικό

διάγραµµα).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΚΟΡΥΦΗ Χ Υ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ζ 415232,26 4491504,87

η 415245,26 4491521,04 20,68

ξ 415248,78 4491518,70 4,23

ο 415235,92 4491502,59 19,75

ζ 415232,26 4491504,87 4,22

Στον Πίνακα 4 που ακολουθεί, δίνονται οι κορυφές του πολυγώνου που περικλείει την

έκταση  δουλείας  επί  του  ακινήτου  µε  ΚΑΕΚ  191042913070/0/0 (βλ.  τοπογραφικό

διάγραµµα).

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΚΟΡΥΦΗ Χ Υ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

δ 415201,08 4491458,97

ε 415221,93 4491491,78 38,87

ζ 415232,26 4491504,87 16,74

ο 415235,92 4491502,59 4,22

π 415225,19 4491489,45 16,94

ρ 415224,30 4491488,05 1,66

δ 415201,08 4491458,97 37,21



Στον Πίνακα 5 που ακολουθεί, δίνονται οι κορυφές του πολυγώνου που περικλείει την

έκταση  δουλείας  επί  του  ακινήτου  µε  ΚΑΕΚ  191042913073/0/0 (βλ.  τοπογραφικό

διάγραµµα).

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΚΟΡΥΦΗ Χ Υ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

α 415193,61 4491440,82

β 415197,19 4491452,19 11,92

γ 415199,80 4491456,96 5,43

δ 415201,08 4491458,97 2,39

ρ 415224,30 4491488,05 37,22

σ 415203,24 4491454,92 39,26

τ 415200,89 4491450,61 4,91

υ 415198,98 4491444,53 6,37

α 415193,61 4491440,82 6,53

Η σύσταση αναγκαστικής δουλείας διόδου 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:

α) για τη διάνοιξη, τη διεύρυνση, τη διαµόρφωση και την κατασκευή δηµοτικών και 

κοινοτικών οδών, καθώς και οδών που συνδέουν έναν ∆ήµο ή µία Κοινότητα µε εθνική ή 

επαρχιακή οδό και συναφών τεχνικών έργων, β) για την ύδρευση και την εκτέλεση των έρ-

γων, που αφορούν τη συγκέντρωση, τη µεταφορά,  τη διανοµή και την εξυγίανση του νε-

ρού και είναι αναγκαία για την ύδρευση,….»

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και ότι:

1. έχει ήδη προηγηθεί σχετική ενηµέρωση των ιδιοκτητών των ακινήτων µε αριθµούς

ΚΑΕΚ 191042913044/0/0, 191042913022/0/0 και 191042913070/0/0, 

2. το  έργο  της  µελέτης  “Ύδρευση  περιοχής  επέκτασης  οικισµού  Θέρµης,  ∆ήµου

Θέρµης”,  έχει  κατατεθεί  και  επιλεγεί  στο  πλαίσιο  του  ΕΠ Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας 2014-2020, Άξονας '06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση

της  αποδοτικότητας  των  πόρων',  ∆ράση:  '6.β.1.1:  ∆ράσεις  ορθολογικής  και

αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος' µε τίτλο ‘Υποδοµές βελτίωσης της ποιότητας

και  διασφάλισης  της  ποσότητας  πόσιµου  νερού’  κι  επειδή  είναι  απαραίτητη

προϋπόθεση το ανωτέρω αγροτεµάχιο να έχει δίοδο και θα πρέπει να διασφαλιστεί η

πρόσβασή του µε διάνοιξη δρόµου,

3. Για τη µελέτη αυτή έχουν εκδοθεί Περιβαλλοντικοί Όροι σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ.

1050/26-02-2018 έγγραφο της ∆ΙΠΕΧΩΣ Κεντρικής Μακεδονίας (β σχετικό).

4. Υπάρχει  εγκεκριµένη  Υδραυλική  µελέτη  στην  οποία  αναφέρεται  η  αναγκαιότητα

κατασκευής  της  νέας  δεξαµενής  υδροδότησης  για  την  κάλυψη  των  υδρευτικών

αναγκών της ∆Κ Θέρµης



5. έχει επικυρωθεί η απόφαση 236/2018 του ∆Σ που αφορά στη σύσταση αναγκαστικής

δουλείας  διόδου  και  διέλευσης  υπέρ  του   ακινήτου  (αγροτεµαχίου)  µε  ΚΑΕΚ

190432303009/0/0 του ∆ήµου

6. η συγκεκριµένη πρόταση σύστασης δουλείας διόδου είναι προσφορότερη τεχνικά

Η υπηρεσία εισηγείται,  τη  θετική γνωµοδότηση επί της σύστασης αναγκαστικής δου-

λείας διόδου υπέρ του ακινήτου (αγροτεµαχίου) µε ΚΑΕΚ 190432303009/0/0 του ∆ήµου

σε βάρος των κάτωθι ακινήτων:

α). ακίνητο µε αριθµό ΚΑΕΚ 191042913044/0/0, το οποίο φέρεται στο κτηµατολογικό

φύλλο  ότι  ανήκει   κατά  ποσοστό  81,25/100  στην  Αµερικανική  Γεωργική  Σχολή

Θεσσαλονίκης και κατά ποσοστό 18,75/100 σε άγνωστο,

β). ακίνητο µε αριθµό ΚΑΕΚ 191042913022/0/0, το οποίο φέρεται στο κτηµατολογικό

φύλλο ότι ανήκει κατά ποσοστό 100/100 στον Βλάχο Παναγιώτη του Παύλου,

γ). ακίνητο µε αριθµό ΚΑΕΚ 191042913070/0/0, το οποίο φέρεται στο κτηµατολογικό

φύλλο ότι ανήκει κατά ποσοστό 100/100 στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης.

δ). ακίνητο µε αριθµό ΚΑΕΚ 191042913073/0/0, το οποίο φέρεται στο κτηµατολογικό

φύλλο ότι ανήκει σε άγνωστο,

σύµφωνα µε τα άρθρα 211 και 212 του Ν.3463/2006 (Κ.∆.Κ.), σε συνδυασµό µε την

νοµοθεσία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

Με την υπ΄αριθ. 29/2018 απόφασή της η ∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης γνωµοδότησε
υπέρ της σύστασης αναγκαστικής δουλείας διόδου υπέρ του ακινήτου (αγροτεµαχίου) µε
KAEK 190432303009 του ∆ήµου σε βάρος ακινήτων πλησίον,  στα πλαίσια της µελέτης
“Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισµού Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης

 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, την

εισήγηση  της ∆/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,  και την υπ΄αριθµ. 29/2018 απόφση της ∆.Κ.

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

αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωµοδοτεί  υπέρ  της  σύστασης  αναγκαστικής  δουλείας  διόδου  υπέρ  του  ακινήτου

(αγροτεµαχίου) µε KAEK 190432303009 του ∆ήµου σε βάρος ακινήτων πλησίον, στα πλαίσια

της  µελέτης  “Ύδρευση  περιοχής  επέκτασης  οικισµού  Θέρµης  του  ∆ήµου  Θέρµης”,  και

συγκεκριµένα στα παρακάτω ακίνητα :  

α). ακίνητο µε αριθµό ΚΑΕΚ 191042913044/0/0, το οποίο φέρεται στο κτηµατολογικό

φύλλο  ότι  ανήκει   κατά  ποσοστό  81,25/100  στην  Αµερικανική  Γεωργική  Σχολή

Θεσσαλονίκης και κατά ποσοστό 18,75/100 σε άγνωστο,

β). ακίνητο µε αριθµό ΚΑΕΚ 191042913022/0/0, το οποίο φέρεται στο κτηµατολογικό

φύλλο ότι ανήκει κατά ποσοστό 100/100 στον Βλάχο Παναγιώτη του Παύλου,

γ). ακίνητο µε αριθµό ΚΑΕΚ 191042913070/0/0, το οποίο φέρεται στο κτηµατολογικό

φύλλο ότι ανήκει κατά ποσοστό 100/100 στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης.



δ). ακίνητο µε αριθµό ΚΑΕΚ 191042913073/0/0, το οποίο φέρεται στο κτηµατολογικό

φύλλο ότι ανήκει σε άγνωστο,

σύµφωνα µε τα άρθρα 211 και 212 του Ν.3463/2006 (Κ.∆.Κ.), σε συνδυασµό µε την

νοµοθεσία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 38/2018

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                 

                                                Ακριβές απόσπασµα
                                         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                ΣΑΜΑΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ
        


