
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  20/06-11-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 244/2018 Θέμα: Σύμφωνη  γνώμη  επί  της  σύστασης  αναγκαστικής 

δουλείας διέλευσης  αγωγών σε  βάρος  των  αγροτεμαχίων 
503  και  504  της  διανομής  του  αγροκτήματος  Αγίας 
Παρασκευής.

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  06 

Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε 

έκτακτη  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμό  4548/31-10-2018  έγγραφη  πρόσκληση  του 

Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 

του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Χρυσοχόου Παύλος 4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Φωτιάδης Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 

Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με  τις  διατάξεις  της  παρ.1  του άρθρ.5  του  Ν.1069/80 « Το Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση…»  

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την από 31/10/2018 εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

η  οποία έχει ως εξής: «Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 326/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Θέρμης  αποφασίστηκε η  σύσταση αναγκαστικής 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) Δαδάτση  

Αντώνιο του Βασιλείου κατά ποσοστό 6,25/100, στ) Δαδάτση Γεωργία του Βασιλείου κατά ποσοστό  
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6,25/100,  ζ)  Μακρή  Αλέξανδρο  του  Αθανασίου  κατά  ποσοστό  12,50/100  και  η)  Μανουκάκη 

Φεγγαρένια ή Φεγγαρούλα του Ιωάννη  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,  που λήφθηκε κατόπιν της παρακάτω με Α.Π.  25815/19-07-2018 

εισήγησης  της ΔΤΥ Δήμου Θέρμης.

«.....Ο Δήμος Θέρμης έχει συντάξει τη μελέτη “Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων  

Αγίας Παρασκευής και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Βασιλικών – Θέρμης” για την αντιμετώπιση του  

αποχετευτικού προβλήματος του οικισμού της Αγίας Παρασκευής του Δήμου 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 στο πλαίσιο του  ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

2014-2020 “Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”, Άξονας '14 – Διατήρηση  

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 Δημοπράτησης.

Στη μελέτη λήφθηκε υπ’ όψιν 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, τα οποία φέρεται ότι ανήκουν στους εξής:

Το μεν υπ’ αριθμόν  503 αγροτεμάχιο, εμβαδού κατά μεν τον τίτλο κτήσης 11.125 τ.μ.,  

κατά δε το συνημμένο τοπογραφικό 11.220,40 τ.μ.,  Γ’  κατηγορίας, που κείται  στην κτηματική  

περιοχή  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Αγ.  Παρασκευής  (θέση  «Καλαμπάκια»),  της  Δημοτικής  

Ενότητας  Βασιλικών  του  Δήμου  Θέρμης,  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης,  στην  

αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου Βασιλικών και Υποθηκοφυλακείου Βασιλικών, το οποίο εμφαίνεται  

υπό  στοιχεία  Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Α  στο  συνημμένο  τοπογραφικό  που  συνέταξε  η  Τεχνική  

Υπηρεσία ,  φέρεται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στους: 

α. κατά ποσοστό 25/100 εξ αδιαιρέτου στον Στυλιανό Μακαρίκα του Σαραφιανού, δυνάμει  

του  υπ’  αριθμόν  3830/1999  συμβολαίου  δωρεάς  ψιλής  κυριότητας  της  συμβολαιογράφου  

Θεσσαλονίκης  Βασιλ.  Τόλη,  που  μεταγράφηκε  νόμιμα  στα  βιβλία  μεταγραφών  του  

Υποθηκοφυλακείου Βασιλικών, στον τόμο 1254 με αύξ. αρ. 80, ψιλή κυριότητα που ενώθηκε με  

την επικαρπία μετά τον εν έτει 2014 θάνατο του επικαρπωτή Αντωνίου Μακαρίκα του Δημητρίου,  
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σε συνδυασμό και με την υπ’ αριθμ. 4672/2006 δωρεά ψιλής κυριότητας της συμβολαιογράφου  

Θεσσαλονίκης  Παρασκευής  Σαλπιστή-Ταρνατώρου,  που  μεταγράφηκε  νόμιμα  στα  βιβλία  

μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βασιλικών, στον τόμο 1677 με αύξ. αρ. 62, 

β. κατά ποσοστό 25/100 εξ αδιαιρέτου στην Γερακίνα Μακαρίκα του Σαραφιανού, δυνάμει  

του  υπ’  αριθμ.  4672/2006  συμβολαίου  δωρεάς  ψιλής  κυριότητας  της  συμβολαιογράφου  

Θεσσαλονίκης  Παρασκευής  Σαλπιστή-Ταρνατώρου,  που  μεταγράφηκε  νόμιμα  στα  βιβλία  

μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βασιλικών, στον τόμο 1677 με αύξ. αρ. 62, ψιλή κυριότητα  

που ενώθηκε με την επικαρπία μετά τον εν έτει 2014 θάνατο του επικαρπωτή Αντωνίου Μακαρίκα  

του Δημητρίου, 

γ. κατά ποσοστό 6,25/100 εξ αδιαιρέτου στον Ιωάννη Μανουκάκη του Χρήστου, δυνάμει του  

8653/2006  συμβολαίου  γονικής  παροχής  της  συμ/φου  Θεσσαλονίκης  Βασιλ.  Τόλη,  που  

μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βασιλικών, στον τόμο 1678  

με αύξ. αριθμό 75, 

δ. κατά ποσοστό 6,25/100 εξ αδιαιρέτου στην Αλεξία Μανουκάκη του Χρήστου, δυνάμει του  

άνω με αριθμό 8653/2006 συμβολαίου γονικής παροχής της συμ/φου Θεσσαλονίκης Βασιλ. Τόλη,  

που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βασιλικών, στον τόμο  

1678 με αύξ. αριθμό 75,

ε. κατά ποσοστό 6,25/100 εξ αδιαιρέτου στον Αντώνιο Δαδάτση του Βασιλείου δυνάμει του  

υπ’  αριθμ.  8654/2006  συμβολαίου  δωρεάς  της  συμ/φου  Θεσσαλονίκης  Βασιλ.  Τόλη,  που  

μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βασιλικών, στον τόμο 1678  

με αύξ. αριθμό 76, 

στ. κατά ποσοστό 6,25/100 εξ αδιαιρέτου στην Γεωργία Δαδάτση του Βασιλείου δυνάμει του  

άνω υπ’  αριθμ.  8654/2006 συμβολαίου δωρεάς  της συμ/φου Θεσσαλονίκης  Βασιλ.  Τόλη,  που  

μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βασιλικών, στον τόμο 1678  

με αύξ. αριθμό 76, 

ζ. κατά ποσοστό 12,5 /100 εξ αδιαιρέτου στον Αλέξανδρο Μακρή του Αθανασίου, δυνάμει  

του υπ΄ αριθμόν 10984/2009 συμβολαίου δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου  

Θεσσαλονίκης  Βασιλικής  Τόλη,  που  μεταγράφηκε  νόμιμα  στα  βιβλία  του  υποθηκοφυλακείου  

Βασιλικών,τόμος  1840/16,  και  του  υπ΄ αριθμόν  12511/2010 συμβολαίου δήλωσης  αποδοχής  

κληρονομιάς  της  άνω  συμβολαιογράφου,  που  μεταγράφηκε  νόμιμα  στα  βιβλία  του  

υποθηκοφυλακείου Βασιλικών, τόμος 1927/21 και 

η. κατά ποσοστό 12,5/100 εξ αδιαιρέτου στην Φεγγαρούλα ή Φεγγαρένια Μανουκάκη του  

Ιωάννη  δυνάμει  της  με  αριθμό  5784/2002  δήλωσης  αποδοχής  κληρονομίας  της  συμ/φου 

Θεσσαλονίκης  Βασιλ.  Τόλη,  που  μεταγράφηκε  νόμιμα  στα  βιβλία  μεταγραφών  του  

Υποθηκοφυλακείου Βασιλικών, στον τόμο 1416 με αύξ. αρ. 71.     

Το δε υπ’ αριθμόν 504 αγροτεμάχιο, εμβαδού κατά μεν τον τίτλο κτήσης 11.312 τ.μ., κατά  

δε το συνημμένο τοπογραφικό 11.096,35 τ.μ., Γ’ κατηγορίας, που κείται στην κτηματική περιοχή  

της  Δημοτικής  Κοινότητας  Αγ.  Παρασκευής,  της  Δημοτικής  Ενότητας  Βασιλικών  του  Δήμου  

Θέρμης,  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης,  στην  αρμοδιότητα  του  Ειρηνοδικείου  
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Βασιλικών και Υποθηκοφυλακείου Βασιλικών, το οποίο εμφαίνεται υπό στοιχεία Η-Ζ-Κ-Λ-λ-μ-ν-Χ-

Φ-Υ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Η στο συνημμένο τοπογραφικό που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία ,  φέρεται  

ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον Ιωάννη Αρετό του Θεοδώρου, στον οποίο  

περιήλθε δυνάμει του υπ’ αριθμ. 1593/1967 συμβολαίου αποδοχής κληρονομίας του συμ/φου Γεω.  

Στρατάκη  (νομίμως μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Βασιλικών, τ. 92/66).

Σε ό,τι αφορά την μελέτη,  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 όριό του με το αγροτεμάχιο 504 έως πέρας της ιδιοκτησίας, στο  

σύνορο με την κοινοτική οδό, όπου το πλάτος σκάμματος αγωγού ίσο με 0,80μ. και βάθος  

περίπου 2,30μ., τμήμα εκτός ορίου οικισμού.

Επομένως, η διέλευση του αγωγού συλλογής λυμάτων εντός του άνω 503 ακινήτου έχει  

μήκος  42,39  μέτρων,  συνολικό  πλάτος  0,80  μέτρων  και  βάθος  2,30  μέτρα,  καταλαμβάνει  δε  

συνολική τριάντα πέντε και  ογδόντα τέσσερα  τετραγωνικών μέτρων (35,84 τ.μ.),  όπως αυτή  

αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό που συνέταξε η υπηρεσία.

Περαιτέρω, 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 μικροσήραγγας 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 μικροσήραγγας 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.

Επομένως η διέλευση του αγωγού  συλλογής λυμάτων εντός του 504 ακινήτου έχει μήκος  

95,03 μέτρων, συνολικό πλάτος 0,80 μέτρων και βάθος κυμαινόμενο από 20,00 μέτρα μέχρι 2,00  

μέτρα,  καταλαμβάνει  δε  συνολική  επιφάνεια  εβδομήντα  έξι  και  σαράντα  πέντε  τετραγωνικών 

μέτρων (76,45 τ.μ.),  όπως αυτή αποτυπώνεται  στο συνημμένο  τοπογραφικό που συνέταξε  η  

υπηρεσία.

Προκειμένου  να  υλοποιηθεί  το  έργο  “Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου  ακαθάρτων  Αγίας  

Παρασκευής  και  συνδετηρίου  με  συλλεκτήρα  Βασιλικών  –  Θέρμης”  και  να  πραγματοποιηθεί  

σύμφωνα με τον ανωτέρω σχεδιασμό η διέλευση του αγωγού συλλογής λυμάτων από τα υπ’  

αριθμούς  503  και  504  αγροτεμάχια,  είναι  αναγκαία  η    σύσταση  αναγκαστικής  δουλείας   
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διέλευσης αγωγού    σε βάρος των αγροτεμαχίων 504 και 503 της διανομής του αγροκτήματος   

Αγίας  Παρασκευής  και  υπέρ  του  Δήμου  Θέρμης  (προσωπική  δουλεία),  τα  οποία  φέρεται  ότι  

ανήκουν στους ανωτέρω αναφερθέντες ιδιοκτήτες.

Η απαιτούμενη συνολικά διέλευση του αγωγού είναι μήκους 137,42µ. και συνολικού πλάτους  

0,80µ. Όπως ήδη αναφέρθηκε, 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

Στο σημείο αυτό υπογραμμίζεται αφενός ότι το έργο της αποχέτευσης του οικισμού της Αγίας  

Παρασκευής  είναι  πολύ  σημαντικό.  Ο  Δήμος  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»,  αφετέρου  ότι  η  χάραξη  του  αγωγού  εντός  των 

ιδιοκτησιών, οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά έχει γίνει έτσι ώστε να θίγονται στο ελάχιστο τα  

συμφέροντά τους. 

Εξάλλου,  η  δημόσια  ωφέλεια  από  την  σύσταση  της  άνω  δουλείας  είναι  προφανής  και  

πολλαπλή, διότι μέσω αυτής πραγματοποιείται και υλοποιείται ένα δημόσιο έργο που εξυπηρετεί σε  

βάθος χρόνου τις αποχετευτικές ανάγκες του οικισμού, προστατεύει το περιβάλλον και προάγει την  

δημόσια υγεία.    

Εν σχέση δε με το ύψος της δαπάνης που προκύπτει  από την σύσταση της άνω δουλείας  

διελεύσεως αγωγού ετέθη υπ’ όψιν το πρακτικό 1ο της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, η οποία 

συνεδρίασε στις 21.05.2018, κατά το οποίο πρακτικό η αποζημίωση που θα καταβληθεί από τον  

δικαιούχο της δουλείας – υπόχρεο καταβολής Δήμο Θέρμης για την συσταθησομένη δουλεία στους  

άνω θιγομένους ιδιοκτήτες των δουλευόντων ακινήτων εκτιμάται ως εξής:
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      Η αρχική βασική αξία γης των δουλευόντων (βαρυνόμενων) αγροτεμαχίων ανέρχεται στο  

ποσό  των  3  ευρώ  ανά  τετραγωνικό  μέτρο,  όπως  προκύπτει  από  το  έντυπο  ΑΑ-ΓΗΣ  για  τον  

προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας της γης εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμών που συνέταξε στις  

2.5.2018  η  συμβολαιογράφος  Θεσσαλονίκης  Αικατερίνη  Αηδονίδου,  με  τις  εκεί  αναφερόμενες  

προσαυξήσεις συντελεστών χρήσης και συντελεστών αυξομείωσης. 

Ειδικότερα, η συνολική επιφάνεια που θα καταλαμβάνει η δουλεία στο υπ’ αριθμ. 503 ακίνητο 

είναι  τριάντα  πέντε  και  ογδόντα  τέσσερα  τετραγωνικών  μέτρων  (35,84  τ.μ.),  που 

πολλαπλασιάζεται με την βασική αξία των 3 ευρώ και τον συντελεστή χρήσης 1,80, οπότε η βασική  

αξία (ΒΑ) της καταλαμβανόμενης έκτασης ανέρχεται στο ποσό των 193,54 ευρώ, η οποία με την  

σειρά  της  πολλαπλασιάζεται  με  συντελεστή  αυξομείωσης  (ΣΑ)  1,10.  Επομένως  η  συνολική  

αντικειμενική αξία γης για τα 35,84 τ.μ. ανέρχεται στα 212,89 €.  

Περαιτέρω, η αντικειμενική αξία της δουλείας ορίζεται ίση με ποσοστό 15% της αντικειμενικής  

αξίας  της  πλήρους  κυριότητας,  όπως  ρητά  θεσπίζεται  στο  άρθρο  15  παρ.  10β  του  νόμου  

2961/2001. 

Κατόπιν των ανωτέρω η αξία του εν λόγω τμήματος της δουλείας που πρόκειται να συσταθεί  

ανέρχεται  στο  ποσό  των  31,93  ευρώ,  όπως  προκύπτει  και  από  το  άνω  έντυπο  ΑΑ-ΓΗΣ  της  

συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αικατερίνης Αηδονίδου και θα καταβληθεί ως αποζημίωση στους  

ιδιοκτήτες του δουλεύοντος ακινήτου επιμεριζόμενο ανάλογα με το ιδανικό μερίδιο ενός εκάστου,  

όπως κατωτέρω εκτίθεται, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της δουλείας,  

όπως στο νόμο ορίζεται και πριν από την έναρξη των εργασιών για την άσκηση των δουλειών  

(αποχωμάτωση,  εκσκαφή  κλπ).  Για  την  καταβολή  αυτή  θα  συνταχθεί  και  υπογραφεί  σχετικό  

έγγραφο. 

Για το δε υπ’ αριθμ. 504 ακίνητο η συνολική επιφάνεια που θα καταλαμβάνει η δουλεία είναι  

76,45 τ.μ., που πολλαπλασιάζεται με την βασική αξία των 3 ευρώ, οπότε η βασική αξία (ΒΑ) της  

καταλαμβανόμενης  έκτασης ανέρχεται  στο ποσό των 229,35 ευρώ,  η οποία με την σειρά της  

πολλαπλασιάζεται με συντελεστή αυξομείωσης (ΣΑ) 1,10. Επομένως η συνολική αντικειμενική αξία  

γης για τα 76,45 τ.μ. ανέρχεται στα 252,29 €.  

Περαιτέρω, η αντικειμενική αξία της δουλείας ορίζεται ίση με ποσοστό 15% της αντικειμενικής  

αξίας  της  πλήρους  κυριότητας,  όπως  ρητά  θεσπίζεται  στο  άρθρο  15  παρ.  10β  του  νόμου  

2961/2001. 

Κατόπιν των ανωτέρω η αξία του τμήματος της δουλείας που πρόκειται να συσταθεί εντός του  

504 ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 37,84 ευρώ, όπως προκύπτει και από το έντυπο ΑΑ-ΓΗΣ της  

συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αικατερίνης Αηδονίδου και θα καταβληθεί ως αποζημίωση στον  

ιδιοκτήτη του δουλεύοντος ακινήτου όπως κατωτέρω εκτίθεται, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της  

διαδικασίας  σύστασης  της  δουλείας,  όπως  στο  νόμο  ορίζεται  και  πριν  από  την  έναρξη  των  

εργασιών για την άσκηση των δουλειών (αποχωμάτωση, εκσκαφή κλπ). Για την καταβολή αυτή θα  

συνταχθεί και υπογραφεί σχετικό έγγραφο. 
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Μετά ταύτα η συνολική αποζημίωση που θα καταβληθεί από τον υπόχρεο Δήμο Θέρμης για την  

συσταθησομένη δουλεία ανέρχεται στο ποσό των 69,77 € (ήτοι 31,93 για το τμήμα εντός του 503  

ακινήτου + 37,84 € για το τμήμα εντός του 504 ακινήτου).

Το συνολικό τίμημα των 69,77 ευρώ επιμερίζεται ως εξής:

• Το  ποσό 31,93 ευρώ αναλογικά στους ιδιοκτήτες 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) Δαδάτση Αντώνιο του Βασιλείου κατά ποσοστό 6,25/100, στ) Δαδάτση  

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

12,50/100 και η) Μανουκάκη Φεγγαρένια ή Φεγγαρούλα του Ιωάννη  κατά ποσοστό 12,50/100.

• Το   ποσό  37,84 ευρώ στον ιδιοκτήτη  κ. Αρετό Ιωάννη του Θεοδώρου 

Το άνω ποσό της αποζημίωσης κρίνεται δίκαιο και εύλογο, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άνω  

βαρυνόμενα  ακίνητα  είναι  αγροτικά  και  η   χάραξη  του  αγωγού  εντός  των  ιδιοκτησιών,  

οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά έχει γίνει έτσι ώστε να θίγονται στο ελάχιστο τα συμφέροντά  

τους. 

Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ 436/2018 απόφασή της ενέκρινε την πραγματοποίηση 

της δαπάνης και ο Δήμαρχος Θέρμης με την αριθ. 1879/26238/23-7-2018 απόφαση  (σύμφωνα με  

τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018) δέσμευσε τη πίστωση ποσού 69,77€ σε βάρος 

του Κ.Α. 02.25.7111.002 (α/α 528) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018  για την ανωτέρω καταβολή  

της αποζημίωσης 

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 (ΚΔΚ) « Η κήρυξη της απαλλοτρίωσης ή η  

σύσταση δουλείας ακινήτου, που βρίσκεται μέσα στη  διοικητική περιφέρεια Δήμου 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 Δήμων 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 – Διατήρηση και  

Προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των πόρων  

(ΤΣ)', πρόγραμμα με τίτλο ‘Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας  
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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 Δημοπράτησης

 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  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  &  Χωρικού  

Σχεδιασμού.

 για τη μελέτη αυτή έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες για την χωροθέτηση του έργου, που  

προβλέπονται από τους νόμους 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) και 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α και  

τις  απαριθμώ 69269/5387/25.10.1990 (ΦΕΚ 678 Β) και  Η.Π.  15393/2332/5.8.2002  

(ΦΕΚ 1022Β) κοινές αποφάσεις 

 υπάρχει εγκεκριμένη Υδραυλική μελέτη 

      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 Δήμος 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 υπηρεσία εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως λάβει απόφαση για την:

τη σύμφωνη γνώμη επί της σύστασης αναγκαστικής δουλείας διέλευσης    αγωγών    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) Δαδάτση 

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

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

Φεγγαρένια ή Φεγγαρούλα του Ιωάννη  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, σύμφωνα με τα άρθρα 211 και 212 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

Επίσης ο Πρόεδρος πρότεινε σε περίπτωση βλάβης ή μεταφοράς δικτύων ύδρευσης η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

να αναλάβει τα έξοδα αυτών.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
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Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 

εισήγηση του Προέδρου, την τοποθέτηση του τακτικού μέλους κ. Μοσχόπουλου Μοσχόπουλου ο 

οποίος εξέφρασε ότι παρότι έχει κάποιες επιφυλάξεις ψηφίζει θετικά την παρούσα, τις ισχύουσες 

διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

1. Παρέχει  τη  σύμφωνη  γνώμη  επί  της  σύστασης  αναγκαστικής  δουλείας  διέλευσης 

αγωγών  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)  Δαδάτση  Αντώνιο  του  Βασιλείου  κατά  ποσοστό 

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

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

Ιωάννη  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, σύμφωνα με τα άρθρα 211 και 212 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

2. Εγκρίνει σε περίπτωση βλάβης ή μεταφοράς δικτύων ύδρευσης η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να αναλάβει τα 

έξοδα αυτών.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 20 απόφαση 244/06-11-2018

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

[9]
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