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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Κατά τη δηµόσια συνεδρίαση της 6ης Επιτροπής Ενστάσεων ∆ήµου Θεσσαλονίκης την 147-2014, παραστάθηκε το Ελληνικό ∆ηµόσιο το οποίο δεν υπέβαλε υπόµνηµα, ενώ
διαπιστώθηκε επίσης ότι κλητεύθηκαν όλοι οι δικαιούχοι των θιγόµενων ΚΑΕΚ, από τους
οποίους παραστάθηκαν όσοι αναφέρονται στον συνηµµένο πίνακα. Συνολικά
υποβλήθηκαν, εκ µέρους των θιγοµένων, 150 εµπρόθεσµα υποµνήµατα (εκ των
οποίων 1 µε διαβιβαστικό την ηµέρα της συνεδρίασης, 56 χωρίς διαβιβαστικό µετά
την πάροδο της χορηγηθείσας προθεσµίας και άλλα 93 µε διαβιβαστικό την 8-8-2014).
Από την µε αριθµό πρωτοκόλλου 19044000100868748 δήλωση του ενιστάµενου
προκύπτει ότι δήλωσε δικαίωµα πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% επί του ΒΚ 168
δηµοσίου κτήµατος σύµφωνα µε το Βιβλίο ειδικής καταγραφής του γενικού βιβλίου
καταγραφής ∆ηµοσίων Κτηµάτων Θεσσαλονίκης, το οποίο επηρεάζει ενενήντα επτά (97)
διαφορετικά γεωτεµάχια µε ξεχωριστό ΚΑΕΚ. Το εν λόγω ΒΚ αποτελεί τον παλαιό αιγιαλό
Θεσσαλονίκης, δηλαδή ζώνη της ξηράς που προέκυψε από τη µετακίνηση της
ακτογραµµής προς τη θάλασσα και οφείλεται σε φυσικές προσχώσεις ή τεχνικά έργα και
προσδιορίζεται από τη νέα γραµµή αιγιαλού και το όριο του παλαιότερα υφιστάµενου
αιγιαλού. Ο παλαιός αιγιαλός και η παλαιά όχθη αποβάλλουν τον πρώην κοινόχρηστο
χαρακτήρα τους και περιέρχονται στην ιδιωτική περιουσία του ∆ηµοσίου. Και ως τέτοια
καταγράφονται ως δηµόσια κτήµατα (βλ. ΕφΘεσ 2103/2012).
Η δόµηση της περιοχής διέπεται από τα Βασιλικά ∆ιατάγµατα περί οικοδοµικών µονάδων
της 28-4-1966 και της 3-4-1967, όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε από το Β.∆. της 20-121967, όπου ορίζονται ακριβώς η κάλυψη και ο όγκος των κτισµάτων. Για την υλοποίηση των
οικοδοµικών µονάδων έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν όλες οι απαραίτητες πράξεις
τακτοποίησης, αναλογισµού και ανακατανοµής των οικοπέδων, µε τις προτεινόµενες
αποζηµιώσεις τρίτων, αυτοαποζηµιώσεις ή καθορισµό τελικών τιµών µονάδας
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αποζηµίωσης από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, µε αποτέλεσµα η εδαφοκτησία να
λάβει την τελική της µορφή. Η περιοχή ανοικοδοµήθηκε σχεδόν πλήρως µέχρι σήµερα,
µε αποτέλεσµα, στις περισσότερες περιπτώσεις να επακολουθήσουν καλόπιστες
πράξεις επί των οριζοντίων ιδιοκτησιών ή των µεµονωµένων ακινήτων (εκτεταµµένα ΚΑΕΚ),
οι οποίες στηρίζονται σε νόµιµη σειρά µεταγεγραµµένων τίτλων.
Αφού αναπτύχθηκαν προφορικά οι ισχυρισµοί των ενισταµένων κατά τη συζήτηση και αφού
ελήφθησαν υπόψη όλα τα προσκοµιζόµενα έγγραφα, από την αξιολόγηση των στοιχείων
διαπιστώθηκε ότι:
1. Στα γεωτεµάχια µε ΚΑΕΚ 190444114003, ΚΑΕΚ 190444121001, ΚΑΕΚ 190444122002, ΚΑΕΚ
190448109003, ΚΑΕΚ 190448113001, ΚΑΕΚ 190448114001, ΚΑΕΚ 190448119001, ΚΑΕΚ
190448201001, ΚΑΕΚ 190448215007, ΚΑΕΚ 190448226002, ΚΑΕΚ 190448302002, ΚΑΕΚ
190448304001, ΚΑΕΚ 190448305017, ΚΑΕΚ 190448306002, ΚΑΕΚ 190448307010, ΚΑΕΚ
190448307115, ΚΑΕΚ 190448401011 και ΚΑΕΚ 190448401019 αναρτήθηκε ως
δικαιούχος πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% το Ελληνικό ∆ηµόσιο (Κτηµατική
Υπηρεσία Θεσσαλονίκης) για το δηµόσιο κτήµα ΒΚ 168 σύµφωνα µε το αποδεικτικό
έγγραφο δικαιώµατος του Ελληνικού δηµοσίου, ήτοι το αντίγραφο του γενικού βιβλίου
καταγραφής ∆ηµοσίων Κτηµάτων Θεσσαλονίκης. Για τα γεωτεµάχια αυτά δεν υποβλήθηκε
ενώπιον της Επιτροπής κανένα υπόµνηµα και, εποµένως, πρέπει αυτά να παραµείνουν
όπως αναρτήθηκαν.
2. Η ειδική έκταση µε ΚΑΕΚ 19044ΕΚ83111 έχει αναρτηθεί µε δικαιούχο κυριότητας το
Ελληνικό ∆ηµόσιο (Κτηµατική Υπηρεσία Ν. Θεσσαλονίκης), που αφορά το ανταλλάξιµο
ακίνητο ΑΚ 9657. Συνεπώς, η κυριότητα του τµήµατος αυτού που διεκδικείται ως τµήµα
του ΒΚ 168 δηµοσίου κτήµατος παραµένει όπως αναρτήθηκε. Το ίδιο ισχύει και για την
ειδική έκταση µε ΚΑΕΚ 19044ΕΚ82020, που αφορά τα ανταλλάξιµα ακίνητα ΑΚ9123/Α και
ΑΚ10600/Α, στην οποία επίσης αναρτήθηκε το Ελληνικό ∆ηµόσιο (Κτηµατική Υπηρεσία Ν.
Θεσσαλονίκης). Για τα γεωτεµάχια αυτά δεν υποβλήθηκε ενώπιον της Επιτροπής κανένα
υπόµνηµα.
3. Τα παρακάτω διεκδικούµενα γεωτεµάχια εµπίπτουν σε πράξεις τακτοποίησης και από
νόµιµα µεταγεγραµµένους τίτλους ή από στοιχεία που προσκοµίστηκαν ενώπιον της
Επιτροπής προκύπτει η συντέλεση της προσκύρωσης και, ως εκ τούτου, ότι έχει επέλθει
εµπράγµατη µεταβολή του δικαιώµατος της πλήρους κυριότητας. Εποµένως, οφείλουν
να προκριθούν τα δικαιώµατα των ιδιωτών έναντι του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Ειδικότερα:
•

Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190444115001, από το ιστορικό του υπ' αριθ. 293/2010
τίτλου προκύπτει ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που εµπίπτει
στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 2302/ 1966 πράξη τακτοποίησης. Για
το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη αριθ. 5 και
Βασιλέως Γεωργίου Α' και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή,
υποβλήθηκε από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής ένα διευκρινιστικό
υπόµνηµα.
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Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190444115002, από το ιστορικό του υπ' αριθ. 15017/1-6-1974
τίτλου προκύπτει ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που εµπίπτει
στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 2302/1966 πράξη τακτοποίησης. Για το
γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη αριθ. 3 και
Βασιλέως Γεωργίου Α' και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή,
υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής τέσσερα
διευκρινιστικά υποµνήµατα.
Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190444115003, από το ιστορικό του υπ’ αριθ. 2638/4-1-1969
τίτλου προκύπτει ότι συντελέστηκε η προσκύρωση και καταβλήθηκε η αποζηµίωση για
το τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό, σύµφωνα µε την υπ1 αριθ. 2058/1965
πράξη τακτοποίησης. Ειδικότερα, η αποζηµίωση που καθορίστηκε µε την υπ' αριθ.
453/1965 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, καταβλήθηκε
συνταχθείσας της υπ' αριθ. 85175/21-10-1965 πράξης κατάθεσης γραµµατίου
σύστασης παρακαταθήκης, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 171/∆/19-11-1965 και
µεταγράφηκε στον τόµο 425 και υπ' αύξ. αριθ. 462 στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου
Θεσσαλονίκης. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Αλεξάνδρου
Μιχαηλίδη αριθ. 1 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή σύµφωνα
µε την υπ' αριθ. 1020/19-8-1965 άδεια ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους
θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής ένδεκα διευκρινιστικά υποµνήµατα.
Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190444117001, από το ιστορικό του υπ' αριθ. 6321/21-07-1961
τίτλου προκύπτει ότι καταβλήθηκε η αποζηµίωση για τη συντέλεση της προσκύρωσης,
η οποία είχε επιβληθεί δυνάµει της υπ' αριθ. 1324/1958 πράξης τακτοποίησης που
κυρώθηκε µε την υπ' αριθ. 70478/1959 απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης,
εκδοθέντος του υπ' αριθ. 039546/24-4-1961 γραµµατίου συστάσεως παρακαταθήκης
(ΦΕΚ 48/∆/13-5-1961). Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού
Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη αριθ. 7 και Βασιλέως Γεωργίου Α' αριθ. 40 και επί του οποίου
έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή µε βάση την υπ' αριθ. 576/1960 άδεια
ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής
τέσσερα διευκρινιστικά υποµνήµατα.
Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190444118003, από το ιστορικό του υπ' αριθ. 56093/12-81974 τίτλου προκύπτει ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που
εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 3377/1972 πράξη
τακτοποίησης, η οποία µεταγράφηκε στον τόµο 835 και αύξ. αριθ. 495 στα βιβλία
του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, η αποζηµίωση που
προσδιορίσθηκε από την υπ' αριθ. 696/1974 απόφαση του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατατέθηκε από τους αρχικούς οικοπεδούχους,
εκδοθέντος του υπ' αριθ. 186417/24-5-1974 γραµµατίου του Ταµείου
Παρακαταθηκών & ∆ανείων, που καταχωρήθηκε στο ΦΕΚ 149/∆/10-6-1974. Για το
γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη αριθ. 9 και
Βασιλέως Γεωργίου Α' αριθ.V, 42 και επί του οποίου έχουν ανεγερθεί δύο
συνεχόµενες πολυώροφες οικοδοµές, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες
ενώπιον της Επιτροπής επτά διευκρινιστικά υποµνήµατα·
Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190444123001, από το ιστορικό του υπ' αριθ.6110/30-12www.dikigoros.gr

Σελίδα 4 από 20

•

•

•

1988 τίτλου προκύπτει ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που
εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 3242/1972 πράξη
τακτοποίησης, η οποία κυρώθηκε µε την υπ' αριθ. 11967/31-5-1972 απόφαση του
Νοµάρχη Θεσσαλονίκης. Συγκεκριµένα, η αποζηµίωση που είχε καθοριστεί µε την
υπ' αριθ. 589/1986 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
καταβλήθηκε µε κατάθεση του υπ' αριθ. 381181/1-12-1986 γραµµατίου σύστασης
παρακαταθήκης, συνταχθείσας της υπ' αριθ. 2245/1-12-1986 πράξης του άλλοτε
συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ι.Ο., που δηµοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 1206/∆/22-12-1986
και µεταγράφηκε στον τόµο 1472 και υπ' αύξ. αριθ. 99 στα βιβλία του
Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της
οδού Βασιλίσσης Όλγας αριθ. 10 και Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη αριθ. 23 και επί του
οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 3791/23-121986 οικοδοµική άδεια, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον
της Επιτροπής ένδεκα διευκρινιστικά υποµνήµατα
Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190444136002, από τα στοιχεία που προσκοµίστηκαν
ενώπιον της Επιτροπής προκύπτει ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα
που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 1324/16-12-1958 πράξη
τακτοποίησης, η οποία κυρώθηκε µε την υπ' αριθ. 70478/24-2-1959 απόφαση του
Νοµάρχη Θεσσαλονίκης και µεταγράφηκε στον τόµο 373 και υπ' αύξ. αριθ. 105
των βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριµένα, η αποζηµίωση
που είχε καθοριστεί µε την υπ’ αριθ. 472/1963 απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών
Θεσσαλονίκης καταβλήθηκε µε κατάθεση του υπ' αριθ. 69921/29-6-1964 γραµµατίου
σύστασης παρακαταθήκης συνταχθείσας της υπ' αριθ. 8058/3-9-1964 πράξης; του
άλλοτε συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ι.Λ., που δηµοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 163/∆/29-101964. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Μεγάλου
Αλεξάνδρου αριθ. 21 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή
δυνάµει της υπ' αριθ. 659/1964 οικοδοµικής άδειας, υποβλήθηκαν από τους
θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής τρία υποµνήµατα.
Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448109001, από το ιστορικό του υπ' αριθ. 8021/16-71998 τίτλου προκύπτει ότι η υπ' αριθ. 3654/8-2-1975 πράξη τακτοποίησης
µεταγράφηκε στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον
τόµο 1940 και αριθµό 391 ως µεταβίβαση και κτήση κυριότητας. Για το γεωτεµάχιο
αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Κίµωνος Βόγα αριθ. 19 και επί του οποίου έχει
ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες
ενώπιον της Επιτροπής τρία διευκρινιστικά υποµνήµατα.
Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448109002, από τα στοιχεία που προσκοµίστηκαν
ενώπιον της Επιτροπής προκύπτει ότι συντελέστηκε η προσκύρωση και
καταβλήθηκε η αποζηµίωση για το τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό,
σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 3654/8-2-1975 πράξη τακτοποίησης. Ειδικότερα, η
αποζηµίωση που καθορίστηκε µε την υπ' αριθ. 1659/1980 απόφαση του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, καταβλήθηκε συνταχθέντος του υπ' αριθ. 273443/216-1980 γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης, ενώ επακολούθησε δηµοσίευση
της πράξης κατάθεσης αυτού στο ΦΕΚ 380/∆/8-7-1980, η οποία µεταγράφηκε
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νόµιµα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης. Για το γεωτεµάχιο αυτό,
που βρίσκεται επί της οδού Νικολάου Μάνου αριθ. 20-20Α και επί του οποίου
έχουν ανεγερθεί δύο συνεχόµενες πολυώροφες οικοδοµές (κάθετες ιδιοκτησίες)
κατόπιν της υπ' αριθ. 1245/8-5-1981 άδειας ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από
τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής δεκατέσσερα υποµνήµατα.
Επίσης, το οικόπεδο αυτό αναφέρεται, χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση και προφανώς
εκ παραδροµής, στην από 14-7-2014 τεχνική έκθεση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.
Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448112003, από το ιστορικό του υπ' αριθ. 27775/231-1986 τίτλου προκύπτει ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που
εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό, σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 3654/1975 πράξη
τακτοποίησης. Η προσκύρωση του τµήµατος του ΒΚ168 ολοκληρώθηκε, καθώς
καταβλήθηκε η καθορισθείσα αποζηµίωση από το οικοπεδούχο φιλανθρωπικό
ίδρυµα «Μ. Π.», όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. 4555/10-5-1984 βεβαίωση της
∆ιευθύντριας του Ταµείου Εσόδων Θεσσαλονίκης και επακολούθησε το υπ' αριθ.
47164/16-8-2983 πωλητήριο συµβόλαιο του Υπουργείου Οικονοµικών. Για το
γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη 1 και Κίµωνος
Βόγα και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή, υποβλήθηκαν από
τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής πέντε διευκρινιστικά
υποµνήµατα.
Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448120001, από το ιστορικό των υπ' αριθ. 107482/48-1986 και 108457/15-5-1987 συµβολαίων προκύπτει ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο
αποζηµιώθηκε για το τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε την υπ'
αριθ. 4669/1982 πράξη τακτοποίησης και αναλογισµού αποζηµίωσης, που
κυρώθηκε µε την υπ' αριθ. 36519/8-3-1983 απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης και
µεταγράφηκε νόµιµα στη µερίδα του οικοπεδούχου στα βιβλία µεταγραφών του
Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 1349 και υπ' αύξ. αριθ. 47, 48 και 396.
Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Κίµωνος Βόγα και επί του οποίου
έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 1300/6-6-1986 άδεια
ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής
τέσσερα διευκρινιστικά υποµνήµατα.
Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448120002, από το ιστορικό του υπ' αριθ. 07459/257-1986 συµβολαίου προκύπτει ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα
που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό, σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 4669/1982 πράξη
τακτοποίησης και αναλογισµού αποζηµίωσης, ου κυρώθηκε µε την υπ' αριθ.
36519/8-3-1983 απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης και µεταγράφηκε νόµιµα
στη µερίδα του οικοπεδούχου στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου
Θεσσαλονίκης στον τόµο 1349 αι υπ' αύξ. αριθ. 47, 48 και 396. Στο γεωτεµάχιο αυτό,
που βρίσκεται επί ης οδού Κίµωνος Βόγα, έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή
σύµφωνα µε ην υπ' αριθ. 1301/6-6-1986 άδεια ανοικοδόµησης.
Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448121001, από το ιστορικό του υπ' αριθ. 7379/2211-1984 τίτλου προκύπτει ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που
εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 4669/1982 πράξη
τακτοποίησης. Για το γεωτεµάχιο αυτό, επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη
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οικοδοµή, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής τρία
διευκρινιστικά υποµνήµατα.
Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448126001, από τα στοιχεία που προσκοµίστηκαν
ενώπιον της Επιτροπής προκύπτει ότι συντελέστηκε η προσκύρωση και
καταβλήθηκε η αποζηµίωση για το τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό,
σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 3654/8-2-1975 πράξη τακτοποίησης, η οποία
µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο
952 και υπ' αύξ. αριθ. 420. Ειδικότερα, η αποζηµίωση που καθορίστηκε µε την υπ'
αριθ. 1997/1976 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,
καταβλήθηκε συνταχθέντος του υπ' αριθ. 217499/8-2-1975 γραµµατίου σύστασης
παρακαταθήκης. Αντίγραφο του γραµµατίου κατατέθηκε και προσαρτήθηκε στην υπ'
αριθ. 57268/1976 πράξη του άλλοτε συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Π.Σ., ενώ η
σχετική κατάθεση του γραµµατίου δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 422/∆/22-12-1976. Για το
γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Νικολάου Μάνου αριθ. 18 και επί του
οποίου έχουν ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή κατόπιν άδειας ανοικοδόµησης,
υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής έξι
υποµνήµατα.
Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448131001, από το ιστορικό του υπ’ αριθ. 716/17-081988 τίτλου προκύπτει ότι οι προσκυρώσεις δυνάµει της υπ' αριθ. 18112/02-101987 πράξης τακτοποίησης, έλαβαν χώρα σύµφωνα µε το υπ' αριθ. 18441/21-4-1988
συµβόλαιο πώλησης προσκυρούµενου και ρυµοτοµούµενων τµηµάτων, που
µεταγράφηκε νόµιµα στον τόµο 1490 και υπ' αύξ. αριθ. 276 των βιβλίων του
Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού
Κίµωνος Βόγα και Πέτρου Συνδίκα αριθ. 1 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί
πολυώροφη οικοδοµή σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 2000/17-6-1988 άδεια
ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής
πέντε διευκρινιστικά υποµνήµατα.
Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448131002, από το ιστορικό του υπ' αριθ. 11897/9-2-1982
τίτλου προκύπτει ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που εµπίπτει
στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 3676/1975 πράξη τακτοποίησης, η
οποία είχε κυρωθεί µε την υπ' αριθ. 13428 απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης. Η
αποζηµίωση που καθορίστηκε µε την υπ' αριθ. 2439/11-12-1979 απόφαση του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης καταβλήθηκε συνταχθείσας της υπ' αριθ.
8310/17-1-1980 πράξης κατάθεσης γραµµατίου παρακαταθήκης, η οποία
µεταγράφηκε στον τόµο 1137 και υπ' αύξ. αριθ. 113 των βιβλίων του
Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης. Για το γεωτεµάχιο αυτό, επί του οποίου έχει
ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 1228/5-6-1980 άδεια
ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής
δύο διευκρινιστικά υποµνήµατα.
Για το παρακάτω γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448202001 το Ελληνικό ∆ηµόσιο
αποζηµιώθηκε για το τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε την υπ'
αριθ. 2969/1970 πράξη τακτοποίησης, η οποία είχε κυρωθεί µε την υπ' αριθ.
71792/1971 απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης και την υπ' αριθ. 15415/1971
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απόφαση της Περιφερειακής ∆ιοικήσεως Κ.∆. Μακεδονίας. Η αποζηµίωση που
καθορίστηκε µε την υπ' αριθ. 1057/1975 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης καταβλήθηκε βάσει του υπ' αριθ. 201730/1-10-1975 γραµµατίου
συστάσεως παρακαταθήκης του ΤΠ&∆. Για το ως άνω γραµµάτιο συντάχθηκε η υπ'
αριθ. 31912/3-10-1975 πράξη του άλλοτε συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μ.Σ., η
οποία δηµοσιεύθηκε νόµιµα στο ΦΕΚ 245/∆/20-10-1975. Για το γεωτεµάχιο αυτό,
επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή υποβλήθηκε από όλους
τους ιδιοκτήτες της οικοδοµής ενώπιον της Επιτροπής ένα κοινό υπόµνηµα.
Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448202002, από το ιστορικό του υπ' αριθ. 17302/16-091980 τίτλου προκύπτει ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που
εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 2969/1970 πράξη
τακτοποίησης. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Βικοπούλου
αριθ. 1 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή σύµφωνα µε
την υπ' αριθ. 3671/1978 άδεια ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους
ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής τρία διευκρινιστικά υποµνήµατα.
Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448209006, από το ιστορικό του υπ' αριθ. 18875/19-101983 τίτλου προκύπτει ότι τα τµήµατα που εµπίπτουν στον αιγιαλό δυνάµει της υπ’
αριθ. 3223/29-01-1972 πράξης τακτοποίησης έχουν τακτοποιηθεί. Για το γεωτεµάχιο
αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Λυσιµάχου αριθ. 6 και επί του οποίου έχει
ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 2813/1976 άδεια
ανοικοδόµησης, υποβλήθηκε από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής
ένα διευκρινιστικό υπόµνηµα.
Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448234003, από το ιστορικό του υπ' αριθ. 2976/26-72001 τίτλου προκύπτει ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που
εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 7100/1999 πράξη
τακτοποίησης, που κυρώθηκε µε την υπ' αριθ. 29/7143/ΠΕ/717/1999 απόφαση του
Νοµάρχη Θεσσαλονίκης. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδών
Μαυροκορδάτου και Λυσιµάχου και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη
οικοδοµή, υποβλήθηκε από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής ένα
διευκρινιστικό υπόµνηµα.
Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448235002, από το ιστορικό του υπ' αριθ. 24313/5-51972 τίτλου προκύπτει ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που
εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 2995/12-2-1971 πράξη
τακτοποίησης. Συγκεκριµένα, η αποζηµίωση που είχε καθοριστεί µε την υπ' αριθ.
61/1972 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης παρακατατέθηκε
από την αρχική οικοπεδούχο, εκδοθέντος του υπ' αριθ. 158796/4-2-1972 γραµµατίου
παρακαταθήκης του ΤΠ&∆ το οποίο κατατέθηκε στον άλλοτε συµβολαιογράφο
Θεσσαλονίκης Γ.Τ., συνταχθείσας της σχετικής υπ' αριθ. 23877/1972 πράξης. Για το
γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Μαυροκοδράτου αριθ. 1 και Γεωργίου
Παπανδρέου αριθ. 43 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή
σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 2993/392/5-2-1972 άδεια ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν
από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής δύο διευκρινιστικά υποµνήµατα.
Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448280001, από το ιστορικό του υπ' αριθ. 7793/1-7-
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1987 τίτλου προκύπτει ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που
εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε τις υπ’ αριθ. 3650/17-1-1975 και 40004/1510-1977 πράξεις τακτοποίησης. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού
Βικοπούλου αριθ. 2 και Κίµωνος Βόγα αριθ. 20 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί
πολυώροφη οικοδοµή σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 1366/1987 άδεια ανοικοδόµησης,
υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής τρία διευκρινιστικά
υποµνήµατα. Επίσης, αναφέρεται στην από 14-7-2014 τεχνική έκθεση του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης.
Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448454003, από το ιστορικό του υπ' αριθ. 8332/1978
τίτλου προκύπτει ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο αποζηµιώθηκε για το τµήµα που εµπίπτει
στον παλαιό αιγιαλό σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 3847/1976 πράξη τακτοποίησης, την
οποία επακολούθησε ενώπιον της άλλοτε συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ε.Κ.-Υ. η
υπ' αριθ. 490/17-9-1977 πράξης κατάθεσης του υπ' αριθ. 228049/22-8-1977
γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του ΤΠ&∆. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που
βρίσκεται επί της οδού 25ης Μαρτίου αριθ. 2 (περιοχή Ντεπό) και επί του οποίου έχει
ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 3751/1978 άδεια
ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής
δύο υποµνήµατα.

4. Στα παρακάτω γεωτεµάχια προκύπτει ότι η κυριότητα περιήλθε στους αναρτηθέντες
δικαιούχους ή δικαιοπαρόχους αυτών, αντίστοιχα, σύµφωνα µε παραχωρητήρια του
Υπουργείου Οικονοµικών, τίτλους αγοράς από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, καθώς και µε
παραχωρητήρια από άλλους φορείς του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Συνεπώς, θα πρέπει να
προκριθούν τα δικαιώµατα των αναρτηθέντων δικαιούχων στα παραπάνω γεωτεµάχια
έναντι αυτού του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Ειδικότερα:
•

Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190444104022, προκύπτει από το ιστορικό του υπ' αριθ.
53273/18-7-1984 τίτλου ότι οι οικοπεδούχοι το απέκτησαν αντίστοιχα, αφενός µε το υπ'
αριθ. 43540/9-5-1960 συµβόλαιο αγοραπωλησίας του Υπουργείου Οικονοµικών
(νόµιµα µεταγεγραµµένο στον τόµο 240 και αριθµό 414 των βιβλίων του
Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης), και αφετέρου µε τον υπ' αριθ. 1250/21-06-1933
προικοσύµφωνο συµβόλαιο του άλλοτε συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ∆.Ε.
(νόµιµα µεταγεγραµµένο στον τόµο ΙΒ' και αριθµό 88 των βιβλίων του
Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης), επακολούθησε δε το υπ' αριθ. 40926/1961
συµβόλαιο συνένωσης οικοπέδων του άλλοτε συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σ.Π.
(νόµιµα µεταγεγραµµένο στον τόµο 251 και αριθµό 154 των βιβλίων του
Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης). Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της
οδού Αιµιλίου Ριάδη αριθ. 1 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη
οικοδοµή σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 368/6409/6-7-1961 άδεια ανοικοδόµησης,
υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής έξι διευκρινιστικά
υποµνήµατα.

•

Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190444106003 µε παραχώρηση (εκποίηση) από το Ελληνικό
∆ηµόσιο δυνάµει του υπ' αριθ. 38745/16-1-1942 πωλητηρίου του Υπουργείου
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Οικονοµικών στους δικαιοπαρόχους των οικοπεδούχων, το οποίο µεταγράφηκε στα
βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 430 και υπ' αύξ. αριθ. 3.
Εξάλλου, από το ιστορικό του υπ' αριθ. 11037/ 22-4-1970 τίτλου, νόµιµα
µεταγεγραµµένου, προκύπτει ότι οι οικοπεδούχοι κατείχαν µε νόµιµα
µεταγεγραµµένους τίτλους από το έτος 1966 και µετέπειτα. Για το γεωτεµάχιο
αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθ. 9 και παρόδου
Λύτρα αριθ. 3 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή κατόπιν
της υπ' αριθ. 1245/23-10-1964 άδειας ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους
θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής δύο υποµνήµατα.
•

Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190444106008 µε παραχώρηση έναντι ανταλλάγµατος από το
Ελληνικό ∆ηµόσιο προς το ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «QQQQQ» δυνάµει της από 1809-1952 συµβάσεως, που κυρώθηκε µε το από 26-9-1952 Βασιλικό ∆ιάταγµα που
δηµοσιεύθηκε νόµιµα (ΦΕΚ 289/Α/1952). Τούτο προκύπτει και από το ιστορικό του υπ'
αριθ. 15929/1976 τίτλου που µεταγράφηκε νόµιµα. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που
βρίσκεται επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθ. 7 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί
πολυώροφη οικοδοµή µε βάση την υπ' αριθ. 1235/1973 άδεια ανοικοδόµησης,
υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής τρία
διευκρινιστικά υποµνήµατα.

•

Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190444107004 η κυριότητα περιήλθε στους αναρτηθέντες
δικαιούχους ή δικαιοπαρόχους αυτών µε παραχώρηση έναντι ανταλλάγµατος από το
Ελληνικό ∆ηµόσιο προς το ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «QQQQQ» δυνάµει της από 1809-1952 συµβάσεως, που κυρώθηκε µε το από 26-9-1952 Βασιλικό ∆ιάταγµα που
δηµοσιεύθηκε νόµιµα (ΦΕΚ 289/Α/1952) µε την οποία παραχωρήθηκαν τα ΒΚ 1465 και
ΒΚ 1327 τα οποία προήλθαν εξ' εµπλησµού της θαλάσσης. Ακολούθως, το ΝΠ∆∆
µε την επωνυµία «QQQQ» κατέστη ειδική και καθολική διάδοχος του τέως
QQQ δυνάµει του Ν. 1700/1987 και του Ν. 1811/1988. Στη συνέχεια, η QQQQQ,
δυνάµει του υπ' αριθ. 20066/1973 συµβολαίου της άλλοτε συµβολαιογράφου
Θεσσαλονίκης ∆.Μ. που µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου
Θεσσαλονίκης στον τόµο 767 και υπ' αύξ. αριθ. 268, προέβη στη συνένωση της
ιδιοκτησίας της µε την όµορο ιδιοκτησία των κληρονόµων Μ., οι οικοπεδούχοι της
οποίας κατείχαν µε νόµιµα µεταγεγραµµένους τίτλους από το έτος 1960 και
µετέπειτα. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Μεγάλου
Αλεξάνδρου αριθ. 13 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή
κατόπιν της υπ' αριθ. 1940/23-5-1973 άδειας ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από
τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής τέσσερα υποµνήµατα. Εξάλλου,
αναφορικά µε µία οριζόντια ιδιοκτησία (που αποτελεί ένα εκτεταµένο ΚΑΕΚ) της ως άνω
οικοδοµής έχει ήδη εκδοθεί η υπ' αριθ. 867Ε/2Ο14 απόφαση άδειας εκποίησης του
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

•

Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190444111001, σύµφωνα µε το υπ' αριθ. 45226/25-06-1967
συµβόλαιο πώλησης του Υπουργείου Οικονοµικών προς τον αρχικό οικοπεδούχο µε
την επωνυµία «QQQQQQQ», που µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία µεταγραφών
του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 461 και αριθµό 126, όπως
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προκύπτει από το ιστορικό του υπ' αριθ. 18479/1971 τίτλου (σύσταση οριζόντιας
ιδιοκτησίας), νόµιµα µεταγεγραµµένου στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου
Θεσσαλονίκης στον τόµο 695 και αριθµό 69. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται
επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθ. 23 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί
πολυώροφη οικοδοµή σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 26557/4738/1968 άδεια
ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής
τέσσερα διευκρινιστικά υποµνήµατα.
•

Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190444142002, σύµφωνα µε το υπ' αριθ. 43957/1961
παραχωρητήριο του Υπουργείου Οικονοµικών προς το φιλανθρωπικό σωµατείο µε
την επωνυµία «QQQQQQQ», που µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία µεταγραφών
του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 299 και αριθµό 125 την 24-101962. Για το γεωτεµάχιο αυτό, επί του οποίου έχει ανεγερθεί η γνωστή «Σ.Τ.»
Θεσσαλονίκης, υποβλήθηκε από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής ένα
διευκρινιστικό υπόµνηµα.

•

Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448108002, το οποίο προέρχεται από συνένωση
οικοπέδων δυνάµει της υπ' αριθ. 22400/26-7-1990 πράξης της συµβολαιογράφου
Θεσσαλονίκης ∆.Τ.-Μ. που µεταγράφηκε νόµιµο στον τόµο 1595 και υπ' αύξ. αριθ.
370, για το ένα τµήµα αυτού από την Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου σύµφωνα µε το
υπ' αριθ. 25618/1990 συµβόλαιο της συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Αθηνών Μ.Π.Α., που µεταγράφηκε νόµιµα στον τόµο 1586 και υπ' αύξ. αριθ. 174 των βιβλίων του
Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης. Για το έτερο τµήµα αυτού αναφέρεται ότι ο αρχικός
δικαιοπάροχος κατείχε το εν λόγω ακίνητο από το έτος 1921 και µετέπειτα (δυνάµει
του υπ' αριθ. 12167/5-5-1921 συµβολαίου αγοραπωλησίας του άλλοτε
συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Β.Κ., που είχε µεταγραφεί νόµιµα στα βιβλία του
Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο ΙΕ' και υπ' αύξ. αριθ. 269), ενώ οι
αναρτηθέντες δικαιούχοι στηρίζουν τα δικαιώµατα τους σε αδιάκοπη αλληλουχία
νόµιµων τίτλων µεταγεγραµµένων. Για εν λόγω το γεωτεµάχιο, που βρίσκεται στην οδό
Νικολάου Μάνου αριθ. 14 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή
κατόπιν της υπ' αριθ. 3885/29-12-1986 άδειας ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από
τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής τρία υποµνήµατα.

•

Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448118001 σύµφωνα
και 17-04-1926 συµβάσεις µεταξύ της Εθνικής
Ελληνικού ∆ηµοσίου, διατελώντας η πρώτη ως
Ανταλλαγέντων Μουσουλµάνων. Για το γεωτεµάχιο
Επιτροπής κανένα υπόµνηµα.

•

Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448120003 προκύπτει από το ιστορικό του υπ' αριθ.
6643/18-12-1997 τίτλου, σε συνδυασµό µε το γενικό βιβλίο καταγραφής ∆ηµοσίων
Κτηµάτων Θεσσαλονίκης που αφορά το ΒΚ 168, ότι ο οικοπεδούχος το κατείχε
σύµφωνα µε το υπ' αριθ. 20202/17-06-1997 συµβόλαιο αγοραπωλησίας, που
µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 1899
και υπ' αύξ. αριθ. 460, το οποίο αποτελεί παραχωρητήριο του Ελληνικού ∆ηµοσίου, και
αγοράστηκε ύστερα από ανοικτό δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό από την Κτηµατική

µε τις από 05-05-1925,10-10-1925
Τράπεζας της Ελλάδος και του
διαχειρίστρια της περιουσίας των
αυτό δεν υποβλήθηκε ενώπιον της
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Εταιρία του ∆ηµοσίου. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Κίµωνος
Βόγα και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή κατόπιν άδειας
ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής
δύο διευκρινιστικά υποµνήµατα.
•

Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448125001 σύµφωνα µε το υπ' αριθ. 46899/31-03-1982
συµβόλαιο αγοραπωλησίας του Υπουργείου Οικονοµικών προς τον Οργανισµό
Σχολικών Κτιρίων, που µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου
Θεσσαλονίκης στον τόµο 1242 και υπ' αύξ. αριθµό 500. Ακολούθως, µε την υπ' αριθ.
501ι/4-5-1995 διαπιστωτική πράξη (που µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία του
Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 1801 και υπ' αύξ. αριθµό 212)
µεταβιβάστηκε η κινητή και ακίνητη περιουσία του QQ Γυµνασίου-Λυκείου στο ∆ήµο
Θεσσαλονίκης. Το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται στη συµβολή των οδών
Μεγάλου Αλεξάνδρου και Εδµόνδου Άµποτ, αναφέρεται στην από 14-7-2014 τεχνική
έκθεση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, ενώ ενώπιον της Επιτροπής δεν υποβλήθηκε
κανένα άλλο υπόµνηµα.

•

Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448226001, σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 2523/2-6-1994
απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης, εκποιήθηκε τµήµα του: δηµοσίου κτήµατος
ΒΚ168. Για το γεωτεµάχιο αυτό δεν υποβλήθηκε ενώπιον της Επιτροπής κανένα
υπόµνηµα.

•

Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448226003 παραχωρήθηκαν τµήµατα του ΒΚ168,
σύµφωνα µε τα υπ' αριθ. 43980/1961 και 45469/1969 παραχωρητήρια του
Υπουργείου Οικονοµικών που µεταγράφηκαν νόµιµα στα βιβλία µεταγραφών του
Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 285 και υπ' αύξ. αριθ. 242 και στον
τόµο 591 και υπ' αύξ. αριθ. 62 αντίστοιχα, όπως προκύπτει από το ιστορικό του υπ’
αριθ. 1139/1986 τίτλου. Η ως άνω µεταβίβαση συντελέστηκε λόγω προσκύρωσης και
σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 2293/1966 πράξης του Πολεοδοµικού Γραφείου
Θεσσαλονίκης, που εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 64555/23-3-1967 απόφαση του
Νοµάρχη Θεσσαλονίκης. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Μαρία
Κάλλας αριθ. 13 (πρώην Λεωφόρος Κέννεντυ αριθ. 65) και επί του οποίου έχει
ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 879/11-4-1984 άδεια
ανοικοδόµησης, υποβλήθηκε από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής
ένα διευκρινιστικό υπόµνηµα.

•

Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448235001, προκύπτει από το ιστορικό του υπ’ αριθ.
23424/23-10-1989 τίτλου ότι αυτό περιήλθε στην ιδιοκτησία του Θ. Α. Ι.
Θεσσαλονίκης σύµφωνα και µε το 10978/24-11-1980 συµβόλαιο ανταλλαγής µετά του
Ελληνικού ∆ηµοσίου, που συντάχθηκε ενώπιον του άλλοτε συµβολαιογράφου
Θεσσαλονίκης
Μ.Κ.
και
νόµιµα
µεταγεγραµµένο
στα
βιβλία
του
Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στο τόµο 1183 και υπ' αύξ. αριθ. 18. Για το ακίνητο
αυτό υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της η Επιτροπής δύο
διευκρινιστικά υποµνήµατα.

•

Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448303001 σύµφωνα µε το υπ' αριθ. 45483/1969
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πωλητήριο του Υπουργείου Οικονοµικών, που µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία
µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 586 και αριθµό 280
την 12-08-1969, καθώς και µε την υπ' αριθµΒ1/21/20623/3507 του έτους 2008
διαπιστωτική πράξη του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας,
νόµιµα µεταγεγραµµένη στον τόµο 2540 και αριθµό 390 την 10-02-2009. Για το
γεωτεµάχιο αυτό δεν υποβλήθηκε ενώπιον της Επιτροπής κανένα υπόµνηµα.
•

Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448307006 µε παραχώρηση απευθείας από το νόµο,
σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 4 Ν.3207/2003 (που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 302/Α/2412-2003), προς το ΝΠΙ∆ µε την επωνυµία «QQQQ» Πρόκειται για το πρώην Βασιλικό
Θέατρο, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου Α' αριθ. 2. Για το
γεωτεµάχιο αυτό υποβλήθηκε από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της
Επιτροπής ένα διευκρινιστικό υπόµνηµα.

5. Για τα παρακάτω γεωτεµάχια πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρµογής του
άρθρου 4 ν 3127/2003, καθώς το εν λόγω ΒΚ, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί τον
παλαιό αιγιαλό και, ως εκ τούτου, δεν είναι κοινόχρηστο πράγµα αλλά ανήκει στην
ιδιωτική περιουσία του ∆ηµοσίου, η δε νοµή των αναρτηθέντων δικαιούχων στα εν λόγω
γεωτεµάχια ή και των δικαιοπαρόχων τους προκύπτει από νόµιµα µεταγεγραµµένους
τίτλους, που προσκοµίστηκαν κατά την υποβολή των δηλώσεων του ν.2308/1995 και
είναι καλόπιστη, καθώς δεν προσκοµίσθηκαν µέχρι σήµερα στοιχεία από τα οποία
να αποδεικνύεται η µη αδιατάρακτη νοµή ή η κακή πίστη των αναρτηθέντων δικαιούχων
ή των δικαιοπαρόχων τους κατά την απόκτηση του αµφισβητούµενου δικαιώµατος τους.
Εξάλλου, σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις ανεγέρθηκε σε έκαστο από τα κάτωθι
γεωτεµάχια πολυώροφη οικοδοµή, µετά από νόµιµη έκδοση σχετικής άδειας
ανοικοδόµησης του αρµόδιου Πολεοδοµικού Γραφείου. Εποµένως, αποτελεί σφοδρή
παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης τόσο η εξακολούθηση της καταγραφής
του εν λόγω ακινήτου ως δηµοσίου κτήµατος όσο και η διεκδίκηση µε την κρινόµενη
ένσταση της έκτασης από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, αφού αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τη
θεσµοθετηµένη αρχή της εµπιστοσύνης, η οποία ανάγεται σε κανόνα υπερνοµοθετικής
ισχύος και απαγορεύει τη ∆ιοίκηση να λειτουργεί αντιφατικά. Κατ’ ακολουθία, το
γεγονός αυτό συντελεί στην κατάφαση της καλόπιστης κτήσης, νοµής και κατοχής από όλους
τους θιγόµενους ιδιώτες, ενώ περαιτέρω συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου
4 Ν 3127/2003 (όπως προελέχθη), αφού πρόκειται σε όλες τις περιπτώσεις για
µεταβίβαση από επαχθή αιτία αστικού ακινήτου, που δεν ανήκει στη φυσική δηµόσια
κτήση, έχει συµπληρωθεί ο απαιτούµενος χρόνος τόσο για την τακτική όσο την έκτακτη
χρησικτησία και η εποπτεία και καταγραφή του εν λόγω ως δήθεν δηµόσια περιουσία
παρίσταται προεχόντως καταχρηστική, οι δε ιδιώτες στηρίζουν το εκάστοτε
εµπράγµατο δικαίωµα τους σε νόµιµη σειρά µεταγεγραµµένων τίτλων. Ειδικότερα:
•

Το γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190444104026 δεν ήταν ποτέ τµήµα του παλαιού αιγιαλού,
όπως αποδεικνύεται από την µε ηµεροµηνία 22-4-1937 απόφαση του άλλοτε
Υπουργού Συγκοινωνιών και το διάγραµµα αυτής, που θεωρήθηκε µε αριθ. πρωτ.
11572/7-4-1937 από το Γενικό ∆ιευθυντή ∆ηµοσίων Έργων. Εξάλλου, όπως
προκύπτει από τον υπ' αριθ. 19442/30-12-1970 νόµιµο τίτλο, ο αρχικός
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•

•

δικαιοπάροχος κατείχε µε τίτλο κυριότητας (ταπί) έτους 1905, ενώ οι αναρτηθέντες
δικαιούχοι κατέχουν µε αδιάκοπη αλληλουχία νόµιµων τίτλων. Για το γεωτεµάχιο
αυτό, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου Α' αριθ. 6 και επί του
οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή κατόπιν της υπ' αριθ. 1071/23-10-1967
άδειας ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της
Επιτροπής δύο υποµνήµατα.
Για το γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190444106002 αναφέρεται ότι ο αρχικός
δικαιοπάροχος κατείχε το εν λόγω ακίνητο από το έτος 1960 και µετέπειτα, ενώ
οι αναρτηθέντες δικαιούχοι στηρίζουν τα δικαιώµατα τους σε αδιάκοπη
αλληλουχία νόµιµων τίτλων µεταγεγραµµένων. Για εν λόγω το γεωτεµάχιο,
που βρίσκεται επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθ. 11 και Λύτρα αριθ.
1 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή κατόπιν της υπ'
αριθ. 1501/28-9-1999 άδειας ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους
θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής τρία υποµνήµατα. Πιο
συγκεκριµένα, ο αρχικός δικαιοπάροχος είχε αποκτήσει την πλήρη κυριότητα,
νοµή και κατοχή του οικοπέδου δυνάµει του υπ' αριθ. 20244/30-1-1960
συµβολαίου αγοραπωλησίας, που µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία του
Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 235 και υπ' αύξ. αριθ. 105. Η
δικαιοπάροχος αυτού και αρχική οικοπεδούχος είχε αποκτήσει το ως άνω
οικόπεδο δυνάµει των υπ' αριθ. 825/14-6-1928 και 1145/29-9-1928
συµβολαίων αγοραπωλησίας του άλλοτε συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ι.Π.,
που µεταγράφηκαν νόµιµα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης
στον τόµο ΜΘ' και υπ' αύξ. αριθ. 142 και στον τόµο ΝΑ' και υπ' αύξ. αριθ. 129
αντίστοιχα. Μετά την αγορά του παραπάνω οικοπέδου, η ως άνω
οικοπεδούχος ανήγειρε επ' αυτού διώροφη οικία κατόπιν της υπ' αριθ. 328/101-1929 άδειας οικοδοµής του Γραφείου Σχεδίου Πόλεως Θεσσαλονίκης.
Για το γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448108005 αναφέρεται ότι ο αρχικός
δικαιοπάροχος κατείχε το εν λόγω ακίνητο από το έτος 1975 και µετέπειτα, ενώ
οι αναρτηθέντες δικαιούχοι στηρίζουν τα δικαιώµατα τους σε αδιάκοπη
αλληλουχία νόµιµων τίτλων µεταγεγραµµένων. Για το εν λόγω γεωτεµάχιο, που
βρίσκεται στην οδό Νικολάου Μάνου αριθ. 16 και επί του οποίου έχει
ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή δυνάµει της υπ' αριθ. 47/14-1-1976 άδειας
ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της
Επιτροπής έξι υποµνήµατα. Πιο συγκεκριµένα, το εν λόγω οικόπεδο
αποτελούνταν από δύο γεωτεµάχια, τα οποία συνενώθηκαν µε το υπ' αριθ.
22635/1976 συµβόλαιο ανταλλαγής ιδανικών µεριδίων και συνένωσης
οικοπέδων του συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ι.Ν., που µεταγράφηκε στον
τόµο 901 και υπ' αύξ. αριθ. 285 των βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου
Θεσσαλονίκης. Το ένα τµήµα του συνενωθέντος οικοπέδου περιήλθε στον
αρχικό οικοπεδούχο Η.Π. δυνάµει των υπ' αριθ. 59875/1975 και 3085/1975
συµβολαίων αγοραπωλησίας, που µεταγράφηκαν αντίστοιχα στον τόµο 897 και
υπ' αύξ. αριθ. 231 και στον τόµο 897 και υπ' αύξ. αριθ. 444. Είχε προηγηθεί το
υπ' αριθ. 1894/1916 συµβόλαιο ρυµοτοµικά διατεταγµένης πώλησης, που είχε
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µεταγραφεί στον τόµο Ζ' και υπ' αύξ. αριθ. 309 στα βιβλία του
Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης. Το άλλο τµήµα του συνενωθέντος
οικοπέδου περιήλθε στον αρχικό οικοπεδούχο Η.Π. δυνάµει των υπ' αριθ.
12046/11975 και 11.980/1975 συµβολαίων αγοραπωλησίας, που µεταγράφηκαν
αντίστοιχα στον τόµο 896 και υπ' αύξ. αριθ. 405 και στον τόµο 896 και υπ' αύξ. αριθ.
279. Είχε προηγηθεί το υπ' αριθ. 7923/1936 συµβόλαιο διανοµής ακινήτων, που είχε
µεταγραφεί στον τόµο Ρ∆' και υπ' αύξ. αριθ. 42 στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου
Θεσσαλονίκης.
Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448117001 οι οικοπεδούχοι κατείχαν µε νόµιµα
µεταγεγραµµένο τίτλο από το έτος 1963 και µετέπειτα, ενώ οι αναρτηθέντες δικαιούχοι
στηρίζουν τα δικαιώµατα τους σε αδιάκοπη αλληλουχία νόµιµων τίτλων
µεταγεγραµµένων. Για το γεωτεµάχιο αυτό που βρίσκεται επί της οδού Κατακάλου
αριθ. 1 και Κίµωνος Βόγα και επί του οποίου έχει-ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή
κατόπιν της υπ' αριθ. 673/23-8-1963 άδειας ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από
τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής δύο διευκρινιστικά υποµνήµατα.
Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448117006 η κυριότητα της δικαιοπαρόχου των
οικοπεδούχων στηρίζεται σε τίτλους κυριότητας (ταπιά) του έτους 1903 και µετέπειτα,
επακολουθησάντων των υπ' αριθ. 6821/1921 και 6822/1921 συµβολαίων
αγοραπωλησίας του άλλοτε συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Β.∆., νόµιµα
µεταγεγραµµένων στον τόµο ΙΗ' και υπ' αύξ. αριθ. 274 και 275 αντίστοιχα. Ενώ οι
αναρτηθέντες δικαιούχοι, στηρίζουν τα δικαιώµατα τους σε αδιάκοπη αλληλουχία
νόµιµων τίτλων µεταγεγραµµένων. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της
οδού Κίµωνος Βόγα και Κ. Γεωργάκη και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη
οικοδοµή κατόπιν της υπ' αριθ. 983/1963 άδειας ανοικοδόµησης, υποβλήθηκε
από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής ένα υπόµνηµα.
Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448215002, από το ιστορικό του υπ’ αριθ. 14660/13-31974 τίτλου προκύπτει ότι οι οικοπεδούχοι κατείχαν µε νόµιµα µεταγεγραµµένο τίτλο
από το έτος 1973 και µετέπειτα και επιπρόσθετα ο αρχικός τους δικαιοπάροχος
κατείχε σύµφωνα µε το υπ' αριθ. 8950/18-9-1953 συµβόλαιο αγοραπωλησίας,
νόµιµα µεταγεγραµµένο στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο
171 και υπ' αύξ. αριθ. 653. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού
Γεωργίου Παπανδρέου αριθ. 2 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη
οικοδοµή κατόπιν της υπ' αριθ. 966/1974 άδειας ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από
τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής ένα υπόµνηµα.
Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448273003 οι οικοπεδούχοι κατείχαν µε νόµιµα
µεταγεγραµµένο τίτλο από το έτος 1930 και µετέπειτα (αναφέρονται τα υπ' αριθ.
1439/8-7-1930, και 1449/11-7-1930; συµβόλαια αγοραπωλησίας που είχαν µεταγραφεί
στον τόµο ΞΣΤ' µε αριθµούς 334 και 336 αντίστοιχα), ενώ οι αναρτηθέντες δικαιούχοι
στηρίζουν τα δικαιώµατα τους σε αδιάκοπη αλληλουχία νόµιµων τίτλων
µεταγεγραµµένων. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού 25ης Μαρτίου
αριθ. 5 και Θάλητος και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή κατόπιν
άδειας ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της
Επιτροπής δύο υποµνήµατα.
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6. Στα κάτωθι γεωτεµάχια οι οικοπεδούχοι αναγνωρίστηκαν ως κύριοι έναντι του
Ελληνικού ∆ηµοσίου µε αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Εποµένως τα δικαιώµατα των
αναρτηθέντων δικαιούχων θα παραµείνουν όπως αναρτήθηκαν. Ειδικότερα:
•

•

•

Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448251002, σύµφωνα µε το ιστορικό του υπ’ αριθ.
19154/6-10-2008 τίτλου προκύπτει ότι µε την υπ' αριθ. 715/1980 οριστική
απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία επικύρωσε την υπ' αριθ. 351/1976 οριστική
απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, αναγνωρίσθηκαν οι οικοπεδούχοι έναντι του
Ελληνικού ∆ηµοσίου κύριοι έκτασης εµβαδού 609,70 τ.µ. Εξάλλου, σύµφωνα µε
την υπ' αριθ. 940/1979 προδικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου, µόνον ο
καθορισµός των ορίων αιγιαλού (ζώνης χειµέριου κύµατος) από την κατά το άρθρον
9§2 του Ν.∆. της 7/12-5-1923 διοικητική Επιτροπή δεν δύναται να προσδώσει την
ιδιότητα του αιγιαλού σε τµήµα γης που στερείται των ανωτέρω ιδιοτήτων, ήτοι
σε έδαφος µη βρεχόµενο από τα θαλάσσια ύδατα, διότι άλλως ο κύριος του
εδάφους τούτου θα αποξενώνονταν από την ιδιοκτησία του µε απλή πράξη της
∆ιοίκησης, κατά παράβαση των προστατευτικών αυτής συνταγµατικών ορισµών. Για
το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της οδού Γραβιάς αριθ. 1 και Μαρίας Κάλλας
αριθ. 9 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδοµή κατόπιν της υπ' αριθ.
6387/17-9-1963 άδειας ανοικοδόµησης, υποβλήθηκαν από τους θιγόµενους
ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής τρία υποµνήµατα.
Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448251003, προκύπτει ότι µε την υπ' αριθ. 715/1980
οριστική απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία επικύρωσε την υπ' αριθ. 351/1976
οριστική απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, αναγνωρίσθηκαν οι οικοπεδούχοι
έναντι του Ελληνικού ∆ηµοσίου κύριοι έκτασης εµβαδού 609,70τ.µ., που όπως
φαίνεται από το τοπογραφικό διάγραµµα του πολιτικού µηχανικού Ζ.Ν. (Ιούνιος
2007) πρόκειται για το γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448251003 και τµήµα του
γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 190448251002 που εµπίπτουν στον παλαιό αιγιαλό. Εξάλλου,
σύµφωνα µε το υπ' αριθ. πρωτ. 8136/Φ7854/9-11-2012 έγγραφο της Κτηµατικής
Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, αναφέρεται ότι αυτή δεν διεκδικεί επί των ως άνω
ακινήτων δικαιώµατα κυριότητας. Για το γεωτεµάχιο αυτό, που βρίσκεται επί της
οδού Γραβιάς αριθ. 1 και Μαρίας Κάλλας αριθ. 9 και επί του οποίου έχει ανεγερθεί
πολυώροφη οικοδοµή κατόπιν της υπ' αριθ. 6387/17-9-1963 άδειας
ανοικοδόµησης, υποβλήθηκε από τους θιγόµενους ιδιώτες ενώπιον της Επιτροπής
ένα υπόµνηµα.
Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448118002 η κυριότητα των αρχικών δικαιοπαρόχων
στηρίζεται σε τίτλους κυριότητας (ταπιά) έτους 1892 και 1912 (όπως προκύπτει από
το κείµενο της υπ' αριθ. 23705/2006 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης, εναντίον της οποίας δεν φαίνεται να έχουν ασκηθεί ένδικα µέσα). Για το
γεωτεµάχιο αυτό δεν υποβλήθηκε ενώπιον της Επιτροπής κανένα υπόµνηµα.

7. Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448118009, από το ιστορικό του υπ1 αριθ. 1081/11-1-1996
τίτλου µπορεί µεν να προκύπτει ότι η κυριότητα του αρχικού δικαιοπαρόχου στηρίζεται
σε τίτλο κυριότητας (ταπί) έτους 1901, πλην όµως η κυριότητα των
επακολουθησάντων φερόµενων ως δικαιούχων δεν προκύπτει από νόµιµη σειρά
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µεταγεγραµµένων τίτλων για το χρόνο πριν το 1996. Αντίθετα, στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ
190448118010 δεν προκύπτει καθόλου η αδιάκοπη αλληλουχία νόµιµων τίτλων, ενώ
τίτλος δηµιουργείται για πρώτη φορά το 1996 (µε τις επικαλούµενες υπ' αριθ. 1081/11-11996 και 1160/23-5-1996 δηλώσεις αποδοχής κληρονοµιάς ενώπιον του
συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Β.Μ.). Κατά συνέπεια, για αµφότερα τα ως άνω
γεωτεµάχια, που συνοµολογείται από τους ενιστάµενους ότι εµπίπτουν εντός του
παλαιού αιγιαλού και δεν ήταν απλά παραθαλάσσια, δεν συντρέχουν ο ι προϋποθέσεις
του άρθρου 4 Ν. 3127/2003, µεταξύ άλλων η καλόπιστη νοµή και κατοχή σε βάθος
τριακονταετίας, όπως και η απόκτηση εξ επαχθούς αιτίας. Ειδικά, µάλιστα, για το δεύτερο
ακίνητο µε ΚΑΕΚ 190448118010 συνοµολογείται ότι προέρχεται από κατάληψη δηµοσίου
κτήµατος, για το οποίο ουδέποτε εκδόθηκε νόµιµος τίτλος ούτε από το Οθωµανικό
∆ηµόσιο ούτε από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Εποµένως, τόσο για το γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ
190448118009 όσο και για το γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448118010 πρέπει να
προκριθούν τα δικαιώµατα του Ελληνικού ∆ηµοσίου σε βάρος των ιδιωτών. Για τα ως άνω
γεωτεµάχια υποβλήθηκε από τους θιγόµενους ιδιώτες ένα κοινό υπόµνηµα, δεν
προκύπτει δε να έχουν οικοδοµηθεί, αλλά η υφιστάµενη κατάσταση του γεωτεµαχίου
µε ΚΑΕΚ 190448118009 είναι δρόµος (και ειδικότερα τµήµα της οδού Κίµωνος
Βόγα), ενώ η υφιστάµενη κατάσταση του γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 190448118010 είναι
χώρος πρασίνου. Συνεπώς, για το τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό θα πρέπει
να προκριθεί το Ελληνικό ∆ηµόσιο σε αµφότερα τα ως άνω γεωτεµάχια.
8. Το γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448283001 αποτελεί ρυµοτοµούµενο τµήµα, σύµφωνα
µε την υπ' αριθ. 3489/30-6-1973 πράξη τακτοποίησης, για το οποίο όµως δεν
προκύπτουν στοιχεία καταβολής αποζηµίωσης. Σηµειώνεται ότι παραχωρήθηκαν
τµήµατα του ΒΚ 168 σύµφωνα µε τα υπ' αριθ. 43980/1961 και 45469/1969
παραχωρητήρια του Υπουργείου Οικονοµικών, που µεταγράφηκαν νόµιµα στα βιβλία
µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 285 και υπ' αύξ. αριθ.
242 και στον τόµο 591 και υπ' αύξ. αριθ. 62 αντίστοιχα. Εντούτοις, ενώπιον της
παρούσας Επιτροπής δεν προσκοµίστηκε για το εν λόγω γεωτεµάχιο απολύτως κανένα
υπόµνηµα. Συνεπώς, η κυριότητα του τµήµατος που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό θα
παραµείνει όπως αναρτήθηκε.
9. Στα κάτωθι γεωτεµάχια διεκδικεί δικαιώµατα ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, τα οποία
προκρίνονται ή απορρίπτονται κατά περίπτωση. Ειδικότερα:
•

Στις ειδικές εκτάσεις µε ΚΑΕΚ 19044ΕΚ83002 (τµήµα της λεωφόρου Μ. Αλεξάνδρου),
19044ΕΚ41003 (οδικό δίκτυο µεταξύ των οδών Γκύζη, Λύτρα και Αιµιλίου Ριάδη),
19044ΕΚ41011, 19044ΕΚ41012 (οδικό δίκτυο µεταξύ των οδών Μ. Αλεξάνδρου, Β.
Χατζή, Βασ. Όλγας και Παρασκευοπούλου), 19044ΕΚ83115 (οδικό δίκτυο µεταξύ των
οδών Μ. Αλεξάνδρου, Στρ. Κακκάβου και Καλλιδοπούλου), 19044ΕΚ41007 (τµήµα της
οδού Αθ. Σουλιώτη), 19044ΕΚ81003 (οδικό δίκτυο µεταξύ των οδών Μ. Αλεξάνδρου,
Φιλίππου, Νίκογλου, Βασ. Όλγας και Πέτρου Συνδίκα) 19044ΕΚ84003 και 19044ΕΚ82001
(οδικό δίκτυο µεταξύ των οδών Μ, Αλεξάνδρου, Π. Συνδίκα, Βασ. Όλγας, 25ης Μαρτίου
και Μ. Κάλλας), έχει αναρτηθεί ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, σύµφωνα µε την
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παρούσα ένσταση και την εφαρµογή του διοικητικού ορίου του παλαιού αιγιαλού,
προκύπτει ότι οι παραπάνω ειδικές εκτάσεις ή τµήµατα αυτών εµπίπτουν στον παλαιό
αιγιαλό (ΒΚ168 ∆ηµόσιο Κτήµα), ο οποίος δεν είναι κοινόχρηστο πράγµα αλλά ανήκει
στην ιδιωτική περιουσία του ∆ηµοσίου. Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, µε την από 14-7-2014
τεχνική έκθεση που υπέβαλε ενώπιον της Επιτροπής δήλωσε κυριότητα στις
παραπάνω ειδικές, ως τµήµα του ευρύτερου οδικού δικτύου, σύµφωνα µε το
Ν.1337/83 και το ισχύοντα κατά περίπτωση διατάγµατα ρυµοτοµίας, καθώς πρόκειται
για δρόµους διαµορφωµένους που έχουν αποδοθεί στην κοινή χρήση για
περισσότερα από 30 χρόνια, επικαλούµενος τις διατάξεις των άρθρων 249 - 251 του
Αστικού Κώδικα περί παραγραφής και του άρθρου 10 του Ν. 2882/2001 (όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 126 § 4 Ν. 4070/2012) περί παραγραφής της αξίωσης
αποζηµίωσης. Σύµφωνα όµως µε τις ειδικές διατάξεις του Ν.1591/86, οι οποίες
ισχύουν σε περιπτώσεις ανταλλάξιµων ακινήτων που εµπίπτουν σε πράξεις
τακτοποίησης, και ειδικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Ν,1591/86 «Κύριοι
οικοπέδων, υπόχρεων αποζηµίωσης προσκυρούµενων ή ρυµοτοµούµενων
ανταλλάξιµων κτηµάτων, που καθορίστηκαν µέχρι σήµερα και θα καθορίζονται µε
πράξη αναλογισµού αποζηµίωσης και τακτοποίησης του αρµόδιου πολεοδοµικού
γραφείου, υποχρεούνται εντός δίµηνης ανατρεπτικής προθεσµίας από τη µε
απόδειξη ειδοποίηση της αρµόδιας οικονοµικής εφορίας (τµήµα ∆ΑΠ) να υποβάλουν
αιτήσεις εξαγοράς των ακινήτων αυτών. Μετά την ολοσχερή εξόφληση του
βεβαιωθέντος στο δηµόσιο ταµείο ποσού παρά του υπόχρεου, εκδίδεται για µεν τα
προσκυρούµενα ακίνητα το σχετικό παραχωρητήριο, για δε τα ρυµοτοµούµενα
εξοφλητική πράξη. Στη ρύθµιση των προηγούµενων παραγράφων δεν υπάγονται
οι δήµοι και οι κοινότητες ο οποίοι απαλλάσσονται από την καταβολή
αποζηµίωσης στην Υ∆ΑΜΚ λόγω ρυµοτοµίας ανταλλάξιµου κτήµατος».
Συνεπώς, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να προκριθεί το Ελληνικό
∆ηµόσιο (Κτηµατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης), εφόσον δεν αποδεικνύεται ότι έχουν
εκδοθεί συγκεκριµένες πράξεις τακτοποίησης και αναλογισµού. Εξάλλου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις περί απαλλοτρίωσης, νια την έναρξη της παραγραφής θα πρέπει να έχει
προηγηθεί η έναρξη της διοικητικής διαδικασίας περί αναγνώρισης δικαιούχων και
καθορισµού µονάδος.
Στην ειδική έκταση µε ΚΑΕΚ 19044ΕΚ84005 (οδικό δίκτυο µεταξύ των οδών 25ης
Μαρτίου, Γ. Παπανδρέου, Λασκαράτου & Θάλητος), στην οποία αναρτήθηκε ο ∆ήµος
Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε την παρούσα ένσταση και την εφαρµογή του διοικητικού
ορίου του παλαιού αιγιαλού προκύπτει ότι τµήµα του εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό
(ΒΚ168 ∆ηµόσιο Κτήµα), ο οποίος δεν είναι κοινόχρηστο πράγµα αλλά ανήκει στην
ιδιωτική περιουσία του ∆ηµοσίου και, συνεπώς θα πρέπει να προκριθεί το
Ελληνικό ∆ηµόσιο (Κτηµατική Υπηρεσία Ν. Θεσσαλονίκης). Επί τούτου, ο ∆ήµος
Θεσσαλονίκης υπέβαλε την από 14-7-2014 τεχνική έκθεση, προβάλλοντας ισχυρισµό
περί παραγραφής, που είναι απορριπτέος σύµφωνα µε τα παραπάνω. Ωστόσο, το υπό
στοιχεία Α-Β-Γ-∆ τµήµα, όπως απεικονίζεται στο διάγραµµα µεταβολών, εµπίπτει στο ΒΚ
2527 και, εποµένως, θα πρέπει να προκριθεί το δικαίωµα του Ελληνικού ∆ηµοσίου
που αφορά το ΒΚ 2527.
Όσον αφορά στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190444107008 (που βρίσκεται επί της οδού Β.
Χατζή αριθ. 1) και στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190444107007 (που βρίσκεται επί της
οδού Β. Χατζή αριθ. 3), στα οποία αναρτήθηκε ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, παρατηρείται
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ότι, σύµφωνα µε την εφαρµογή του διοικητικού ορίου του παλαιού αιγιαλού, το
πρώτο γεωτεµάχιο και τµήµα του δευτέρου εµπίπτουν στον παλαιό αιγιαλό (ΒΚ168
∆ηµόσιο Κτήµα) που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του ∆ηµοσίου και, συνεπώς, θα
πρέπει να προκριθεί το δικαίωµα του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Επί τούτου, ο ∆ήµος
Θεσσαλονίκης υπέβαλε την από 14-7-2014 τεχνική έκθεση, χωρίς όµως να
προσκοµίσει στοιχεία περί συντέλεσης των προσκυρώσεων, ενώ δεν υποβλήθηκε
κανένα υπόµνηµα από οποιονδήποτε τρίτο.
•

Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190444105002 (κοινόχρηστη έκταση στη συµβολή των οδών
Αιµ. Ριάδη και Γκύζη, µε υφιστάµενη κατάσταση πάρκο) έχει αναρτηθεί ο ∆ήµος
Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, σύµφωνα µε την εφαρµογή του διοικητικού ορίου του
παλαιού αιγιαλού, τµήµα του εν λόγω γεωτεµαχίου εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό
(ΒΚ168) που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του ∆ηµοσίου και, συνεπώς, θα
πρέπει να προκριθεί το δικαίωµα του ∆ηµοσίου.

•

Στην ειδική έκταση µε ΚΑΕΚ 19044ΕΚ84004, παραµένει στην κυριότητα του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης το τµήµα έκτασης 17 τ.µ. όπως απεικονίζεται στο διάγραµµα
µεταβολών υπό στοιχεία Α-Β-Γ, διότι πρόκειται για ρυµοτοµούµενο τµήµα σύµφωνα
µε την υπ' αριθ. 985/27-10-1942 πράξη τακτοποίησης του Πολεοδοµικού Γραφείου
Θεσσαλονίκης για το οποίο υπόχρεος σε αποζηµίωση είναι ο ∆ήµος
Θεσσαλονίκης, ο οποίος όµως απαλλάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Ν.
1591/86 που ορίζει ότι «Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες απαλλάσσονται από την
καταβολή αποζηµίωσης στην Υ∆ΑΜΚ λόγω ρυµοτοµίας Ανταλλαξίµου κτήµατος
.... που καθορίστηκαν µέχρι σήµερα και θα καθορίζονται µε πράξη αναλογισµού
αποζηµίωσης και τακτοποίησης...». Το υπόλοιπο τµήµα, που εµπίπτει στον
παλαιό αιγιαλό, περιέρχεται στην κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου (Κτηµατική
Υπηρεσία Θεσσαλονίκης), εφόσον πρόκειται για το ΒΚ 168 δηµόσιο κτήµα που
αποτελεί ιδιωτική περιουσία του ∆ηµοσίου.

•

Σχετικά µε το γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448215006, που βρίσκεται στη συµβολή
των οδών Σερεµέτη αριθ. 2 και Μ. Κάλλας αριθ. 1, η αιτούµενη αλλαγή είναι εντός
αποδεκτής απόκλισης και, συνεπώς, θα πρέπει να προκριθεί ο αναρτηθείς ∆ήµος
Θεσσαλονίκης.

•

Το γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448273002 (που βρίσκεται επί της οδού Θάλητος µεταξύ
των αριθµών 21 και 23) δεν εµπίπτει στο ΒΚ 168 και συνεπώς η κυριότητα
παραµένει στους δικαιούχους όπως αναρτήθηκαν. Επί τούτου, ο ∆ήµος
Θεσσαλονίκης υπέβαλε την από 14-7-2014 τεχνική έκθεση, ισχυριζόµενος ότι τµήµα
του ΒΚ168 εµπίπτει σε τµήµα της ιδιοκτησίας µε ΚΑΕΚ 190448273002, πλην όµως
δεν προσκόµισε περαιτέρω στοιχεία θεµελιωτικά του ισχυρισµού του.

•

Η ειδική έκταση µε ΚΑΕΚ 19044ΕΚ85002 δεν εµπίπτει στο ΒΚ 168 και, συνεπώς, η
κυριότητα παραµένει στους δικαιούχους όπως αναρτήθηκαν.

10. Στα γεωτεµάχια µε ΚΑΕΚ 190444114002, ΚΑΕΚ 190448302001, ΚΑΕΚ 190448305002,
ΚΑΕΚ 190448306001 και ΚΑΕΚ 190448307005 έχει αναρτηθεί η QQQ. Πρόκειται για
αντλιοστάσια τα οποία αποτελούν ειδικό ιδιοκτησιακό καθεστώς και, πιο συγκεκριµένα,
ανήκουν στην κυριότητα της QQQ µετά του υποκείµενου εδάφους, ενώ ο περιβάλλον
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χώρος ανήκει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Συνεπώς, αναρτήθηκαν ορθά. Περί τούτου, η
QQQ υπέβαλε σχετικά έγγραφα χωρίς υπόµνηµα.
11. Στα κάτωθι συνεχόµενα γεωτεµάχια, τα οποία όλα βρίσκονται σε οικοδοµικό
τετράγωνο συνολικής έκτασης 4.513,50 τ.µ. (που περικλείεται από τις οδούς
Βασιλέως Γεωργίου Α', Έδισσον και Μεγάλου Αλεξάνδρου), έχουν αναρτηθεί τα
δικαιώµατα της QQQQQ, η οποία υπέβαλε κοινό υπόµνηµα. Τα εν λόγω γεωτεµάχια θα
πρέπει να παραµείνουν στο σύνολο τους και εξ ολοκλήρου στην κυριότητα της QQ, όπως
αναρτήθηκαν. Ειδικότερα:
•

Τα γεωτεµάχια µε ΚΑΕΚ 190444103002 και ΚΑΕΚ 190444104031 απέκτησε η ∆ΕΗ µε
παραχώρηση από τον κρατικό οργανισµό «QQQQQ», σύµφωνα µε την υπ' αριθ.
19796/1953 πράξη µεταβίβασης ακινήτων, που µεταγράφηκε νόµιµα την 15-121953 στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 173 και
υπ' αύξ. αριθµό 342.

•

Το γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190444104023 απέκτησε η QQ κατά το ένα τµήµα αυτού
από τον κρατικό οργανισµό «QQQQQ», δυνάµει της υπ1 αριθ. 19796/5-12-1953
πράξης µεταβίβασης ακινήτων που µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία µεταγραφών του
Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 173 και αριθµό 342, και κατά το
υπόλοιπο τµήµα του δυνάµει της υπ' αριθ. 67736/20-9-1954 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης (ΚΥΑ), η δηµοσιεύθηκε νόµιµα στο ΦΕΚ 202/Β/11-10-1954 και µεταγράφηκε
στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόµο 467 και υπ'
αυξ. αριθµό 327. Επί του ανωτέρω ακινήτου στεγαζόταν, κατά το παρελθόν και επί
µακρόν, τόσο τα κεντρικά γραφεία της QQ στη Θεσσαλονίκη όσο και το Α' Εργοστάσιο
Παραγωγής και οι βοηθητικοί του χώροι (αντλιοστάσιο, αποθήκη πετρελαίου,
ψυγεία κινητήρων και εργαστήρια), εφαρµοζοµένων περαιτέρω συµπληρωµατικά των
διατάξεων του άρθρου 4 Ν. 3127/2003 σε βάρος του Ελληνικού ∆ηµοσίου.

12. Όσον αφορά στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190444136001 διαπιστώνεται ότι σύµφωνα
µε το διάγραµµα της υπ' αριθ. 7909/2012 Πράξης Τακτοποίησης του Πολεοδοµικού
Γραφείου Θεσσαλονίκης: Α) το τµήµα υπό στοιχεία 3-4-2-1ερ-3 εµβαδού 10,24 τ.µ.
πρόκειται για διεκδικούµενο τµήµα µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου (Κτηµατική Υπηρεσία
Θεσσαλονίκης), της QQQQQ και της υπ' αριθ. (3) ιδιοκτησίας του Γ.Ζ., το οποίο
προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία (1) - Β) τα τµήµατα υπό στοιχεία 11ερ-12ερ-13ερ-28ερ27ερ-14ερ-11ερ εµβαδού 3,60+2,00=5,60 τ.µ. και 3-4-28ερ-12ερ-3 εµβαδού 9,45τ.µ.
πρόκειται για διεκδικούµενα τµήµατα µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου (Κτηµατική
Υπηρεσία Θεσσαλονίκης), της QQQQQ [ιδιοκτησία (1)] και της υπ' αριθ. (2) ιδιοκτησίας
των Β.Σ., Σ.Σ. και Π.Ε., εκ των οποίων το πρώτο τµήµα ρυµοτοµείται και το δεύτερο
προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία (1). - Γ) το τµήµα υπό στοιχεία 2-12-1-1ερ-2 εµβαδού
1,70τ.µ. πρόκειται για διεκδικούµενο τµήµα µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου (Κτηµατική
Υπηρεσία Θεσσαλονίκης) και της QQQQQ (ιδιοκτησία 1). Ωστόσο, σύµφωνα µε την
εφαρµογή του διοικητικού ορίου του Παλαιού Αιγιαλού, τα προαναφερθέντα τµήµατα υπό
στοιχεία Α-Β-Γ-Α, όπως απεικονίζονται στο διάγραµµα µεταβολών, εµπίπτουν στο ∆ηµόσιο
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κτήµα ΒΚ 168 (Παλαιός Αιγιαλός), το οποίο δεν αποτελεί κοινόχρηστο πράγµα αλλά ανήκει
στην ιδιωτική περιουσία του Ελληνικού ∆ηµοσίου και, ως εκ τούτου, θα πρέπει η
κυριότητα του εν λόγω τµήµατος να περιέλθει στην κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου
(Κτηµατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης). Επιπρόσθετα η αιτούµενη αλλαγή θα επιφέρει χωρική
µεταβολή και στην ειδική έκταση µε ΚΑΕΚ 19044ΕΚ41012.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
∆ΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ την κρινόµενη ένσταση του Ελληνικού ∆ηµοσίου σύµφωνα µε τα
παραπάνω.
∆ιατάσσει να παραµείνουν στην κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου (Κτηµατική Υπηρεσία
Θεσσαλονίκης) τα γεωτεµάχια και ειδικές εκτάσεις ή τµήµατα αυτών σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο ιστορικό της παρούσας.
Τα υπόλοιπα γεωτεµάχια είτε να παραµείνουν όπως αναρτήθηκαν είτε να περιέλθουν
στους θιγόµενους ιδιώτες ή τους ενδιαφερόµενους φορείς (∆ήµο Θεσσαλονίκης, ∆ΕΗ,
κλπ) κατά περίπτωση, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
Στην ειδική έκταση µε ΚΑΕΚ 19044ΕΚ84004, θα παραµένει στην κυριότητα του ανακτηθέντος
δικαιούχου το τµήµα έκτασης 17 τ.µ., όπως απεικονίζεται στο διάγραµµα µεταβολών υπό
στοιχεία Α-Β-Γ, και το υπόλοιπο τµήµα που εµπίπτει στον παλαιό αιγιαλό θα περιέλθει
στην κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου (Κτηµατική Υπηρεσία Ν. Θεσσαλονίκης) ως τµήµα
του ΒΚ168.
Στην ειδική έκταση µε ΚΑΕΚ 19044ΕΚ84005 η κυριότητα του τµήµατος που εµπίπτει στον
παλαιό αιγιαλό περιέρχεται στην κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου (Κτηµατική
Υπηρεσία Θεσσαλονίκης) ως τµήµα του ΒΚ 168 δηµοσίου κτήµατος και θα πρέπει να
αποδοθεί νέα ειδική έκταση, εκτός από το υπό στοιχεία Α-Β-Γ-∆ τµήµα όπως απεικονίζεται
στο διάγραµµα µεταβολών, που εµπίπτει στο ΒΚ 2527, και εποµένως θα πρέπει να
προκριθεί το δικαίωµα του Ελληνικού ∆ηµοσίου που αφορά το ΒΚ 2527 και αναρτήθηκε στο
γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190448401015.
Στο γεωτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190444136001 τα τµήµατα υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Α, όπως
απεικονίζονται στο διάγραµµα µεταβολών, θα περιέλθουν στην κυριότητα του Ελληνικού
∆ηµοσίου (Κτηµατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης), ως τµήµα του ∆ηµοσίου Κτήµατος ΒΚ 168
(Παλαιός Αιγιαλός) και, ως εκ τούτου, θα διορθωθούν τα γεωµετρικά στοιχεία του
γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 190444136001.

Θεσσαλονίκη, 22-08-2014
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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