
 

 

                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
       Αριθ. Αποφ. 50/2019 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Από το Πρακτικό 6/2019 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αμυνταίου 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση σύστασης δουλείας αγροτικής έκτασης για την εκτέλεση 
του υποέργου 2 με τίτλο "Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης 
Δ.Ε. Φιλώτα" της προς ένταξη πράξης με τίτλο "Κατασκευή Υποδομών 

Αστικών Αποβλήτων Δ.Ε. Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου". 

Στο Αμύνταιο, στις 11 του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 

13:00 το Δ/Σ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Έκτακτη Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.  6 του Ν.3852/2010, στο 
γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10245/05-

06-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο επτά 
(7) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) ήτοι:  

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                          ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     
2. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                         ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ                                ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 
4. ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Ελευθερία 

Τσακίρογλου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1o θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 

υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 10/06/2019 εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης Δ. Αμυνταίου, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: 

«Ο Δήμος Αμυνταίου έχει υποβάλλει πρόταση στο ΕΣΠΑ, στην Ενδιάμεση 
Διαχειριστική Αρχή  με τίτλο: “Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης 

Δ.Ε. Φιλώτα”.  

Το έργο περιλαμβάνει έξι Υποέργα το δεύτερο εκ των οποίων με τίτλο 

«Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα» και σύμφωνα 
με την μελέτη του εν λόγω υποέργου κλάδοι των αγωγών του δικτύου 
διέρχονται εντός ιδιοκτησιών και συγκεκριμένα από τα κάτωθι αγροτεμάχια: 

κλάδος 4 - Λεβαία Φιλώτας 
α) αρ. 526 διανομής Φιλώτα - 5,1 στρ. - σημεία Κ74 - Κ75 

β) αρ. 578 διανομής Φιλώτα - 11,2 στρ. - σημείο Κ76 
γ) αρ. 625 διανομής Φιλώτα - 12 στρ. - σημεία Κ77 - Κ78 
δ) αρ. 624 διανομής Φιλώτα - 12 στρ. - σημεία Κ79 - Κ80 

2) κλάδος 7 - Πελαργός 
α) αρ. 141 διανομή Πελαργού - 10,4 στρ. - σημείο Κ7 
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β) αρ. 139 διανομή Πελαργού - 20,0 στρ. - σημείο Κ8 - Κ9 
γ) αρ. 136 διανομή Πελαργού - 23,0 στρ. - σημεία Κ10 - Κ11 

3) κλάδος 8 - κεντρικό Α/Σ - ΕΕΛ 
α) αρ. 620 διανομή Φιλώτα - 11,5 στρ. - σημεία Κ4 - Κ5 - Κ6 

Σύμφωνα με το Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και 
σύμφωνα με το άρθρο 211 (Απαλλοτρίωση, δουλεία, εξαγορά 
επιχειρήσεων), επιτρέπεται να απαλλοτριωθούν αναγκαστικά υπέρ Δήμων 

και Κοινοτήτων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, αστικά ή αγροτικά ή δασικά 
ακίνητα ή να συσταθεί δουλεία εις βάρος τους. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 212 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) η κήρυξη της 
απαλλοτρίωσης ή η σύσταση της δουλείας ακινήτου, που βρίσκεται μέσα 
στη διοικητική περιφέρεια Δήμου ή Κοινότητας, γίνεται με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των μελών του. 

Αναφέρεται ότι θα συνταχθεί κτηματολογικό διάγραμμα που απεικονίζει την 
έκταση που επιβαρύνεται με τη δουλεία καθώς και κτηματολογικός πίνακας, 
στον οποίο θα φαίνονται οι εικαζόμενοι ιδιοκτήτες των ακινήτων, το εμβαδό 

κάθε ακινήτου, τμήματος δάσους. 

Η δαπάνη που θα προκύψει για την πράξη δουλείας, σύμφωνα και με 

σχετική απόφαση δικαστηρίου που θα ακολουθήσει θα καλυφθεί από το 
Δήμο Αμυνταίου.  

Ως εκ τούτου προτείνεται να ακολουθηθεί η διαδικασία  για σύσταση 
δουλείας για την εκτέλεση του ως άνω έργου.» 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη 

της: 

1. Την παρ. 1Β του άρθρου 73 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α)  

2. Την από 10/06/2019 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Αμυνταίου 

3. Την εισήγηση του Προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εισηγείται θετικά για την εκκίνηση διαδικασιών σύστασης δουλείας των 
αγροτικών εκτάσεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, 
προκειμένου για την εκτέλεση του υποέργου 2 με τίτλο «Κατασκευή 

εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα» της προς ένταξη πράξης με 
τίτλο «Κατασκευή Υποδομών Αστικών Αποβλήτων Δ.Ε. Φιλώτα Δήμου 

Αμυνταίου». 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου, 
για έγκριση. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 50/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 

     Ο  Πρόεδρος                                                                                Τα Μέλη 

                                                                                                       1. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. 
                                                                                                       2. ΙΩΑΝΝΟΥ Χ. 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                              3. ΒΟΛΙΩΤΗΣ Α.                                                                                                  
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