
  

ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την κήρυξη  αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 
ακινήτων για την κατασκευή των έργων του  περιφερειακού σχεδιασμού 
διαχείρισης απορριμμάτων 
  
  
Κύριοι Σύμβουλοι   
 
Με την απόφαση 612/2012 του ΔΣ αποφασίσθηκε η κήρυξη  της αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης ακινήτων από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης για τις ανάγκες του 
κατασκευής των έργων του περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων για 
λόγους δημόσιας ωφέλειας, συγκεκριμένα :  
 
Έχοντας υπόψη όσα ορίζονται στο άρθρο 211 του Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν. 3463/2006) προτάθηκε με την παραπάνω απόφαση η κίνηση της 
διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή των έργων 
του  περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων. Σύμφωνα με τον 
περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων προβλέπεται για τον ανατολικό 
τομέα δηλαδή τους νομούς Ροδόπης και Έβρου, η δημιουργία Μονάδας  
Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων  
(ΧΥΤΥ) στην Θέση «Μαυρότοπος» του αγροκτήματος Ποτάμου παραπλεύρως των 
υφιστάμενων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). 
  
Για τις ανάγκες του περιφερειακού σχεδιασμού έχουν συνταχθεί οι απαιτούμενες 
μελέτες από τη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας ΑΜΘ και έχει ληφθεί 
η απαιτούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 
 
Μέρος του χώρου στον οποίο προβλέπεται να γίνει η όλη εγκατάσταση ανήκει σε 
ιδιώτες. Οι ιδιόκτητες εκτάσεις που απαιτείται για την  υλοποίηση των έργων είναι 
εκτάσεως 34.600,00 ì 2 και είναι τα με κτηματολογικούς αριθμούς   442, 443, 
446, 447, 448, 523Δ, 523ΣΤ αγροτεμάχια του αγροκτήματος Ποτάμου και 
εκτάσεων αντίστοιχα 3.250, 4750, 7350, 7000, 5000 και 2000 μ2. 
 
Η εκτέλεση των     έργων  του περιφερειακού σχεδιασμού προτάθηκε να γίνουν  
μετά από αναγκαστική  απαλλοτρίωση, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, σύμφωνα 
με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.    
  
 

Στην θέση «Μαυρότοπος» του αγροκτήματος Ποτάμου του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, όπως αυτή οριοθετείται στο  κτηματολογικό διάγραμμα του 
Παπαντωνίου Ιωάννη αρμοδίως θεωρημένο την 28/05/2012 το οποίο επισυνάπτεται, 
υπάρχει έκταση 34.600 ì 2,  αποφασίσθηκε με  την 612/2012 απόφαση του ΔΣ  να 
κηρυχθεί απαλλοτρίωση  για λόγους δημόσιας ωφέλειας, προκειμένου να επιτευχθεί  
να γίνει υλοποίηση των έργων του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης 
απορριμμάτων. 

Οι ιδιοκτήτες της παραπάνω έκτασης και το εμβαδόν που αποτελεί ιδιοκτησία 
του καθενός,   παρουσιάζονται στον κτηματολογικό πίνακα που επισυνάπτεται  και 
είναι οι εξής :  



 
Η περιοχή υπάγεται στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και αρμόδιο πρωτοδικείο 

για τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδος είναι το πρωτοδικείο Αλεξ/πολης. 
 
Για όλους τους παραπάνω λόγους και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

κατοίκων της  περιοχής μας, προτείνω να ψηφίσετε σχετικά για την κήρυξη της 
απαλλοτρίωσης των παραπάνω εκτάσεων.  

 
Η απαλλοτρίωση πρέπει να κηρυχθεί υπέρ του Δήμου Αλεξανδρούπολης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Ν. 653/1977 και του Ν. 2882/2001 
και με δαπάνες οι οποίες θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις του ΕΣΠΑ. 

 
  

Επιπλέον και στον πρ/σμό του έτους 2013 θα εγγραφεί στον Κ.Α. 10.7112.01 το 
ποσό των 53.000,00 €, χρήματα από ΕΣΠΑ, για την αγορά γης για το έργο 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-
ΘΡΑΚΗΣ». 
 

    
   

  
 
 

O εισηγητής 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 

ή ΣΥΖΥΓΟΥ 
ΑΡ. ΤΕΜ. ΕΜΒΑΔΟΝ 

(ì 2) 

01 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ IΩAKEIM 442 3250 

02 ΠΑΠΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 443 4750 

03 ΔΗΜΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 446 7350 

04 ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ - 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

ΙΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 447 7000 

05 
ΖΟΥΠΗ ΚΟΡΙΝΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

448 5250 
ΖΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

06 ΖΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 523Δ 5000 

07 ΖΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 523ΣΤ 2000 


