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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 25/29-8-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 174/2016 
Περί τροποποίησης όρων δόµησης 

πυκνοκατοικηµένου τµήµατος παλαιού 
οικισµού Κινέττας. 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα                      
29 Αυγούστου 2016 ηµέρα ∆ευτέρα & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ 
αριθ. 14831/24-5-2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. 
Μιχάλαρου Γεωργίου που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού 
ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα 
µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 24 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 
Μαυροειδή Βασιλική 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος Ρήγα Ελένη 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα Σταµούλης Ιωάννης 
∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος Μαρινάκης Ιωάννης 
Κορώσης Σπυρίδων ∆ρυµούσης Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 
Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος Κόττας Βασίλειος 
Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης Μπερδελής Γεώργιος 
Ρήγα Ιωάννα Παπαλευθέρης Ελευθ. Γρίβα Παναγιώτα 
Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης  
Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  ∆ηµ.Λιώτας - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ.Κοινότητας Ν.Περάµου 
   
 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και οΠρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων 
κ. Μουσταϊρας Ηλίας αντίστοιχα. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 163/2016 αποφάσεως αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Βαρελάς Κλεάνθης. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 172/2016 αποφάσεως αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Ζάλης Αθανάσιος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως  ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 27ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Σ/λίου την  υπ΄ 
αριθµ. Πρωτ. 13591/28-7-2016 εισήγηση του ∆/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου µας κ. Ρούσση Ευάγγελου, που έχει ως ακολούθως : 

 
   ΘΕΜΑ : Τροποποίηση όρων δόµησης πυκνοκατοικηµένου τµήµατος 
παλαιού οικισµού Κινέττας  
 
         Με την έγκριση του Π.∆. 8-9-89 (ΦΕΚ 399/∆/16-6-89, «Έγκριση της 
πολεοδοµικής µελέτης της περιοχής δεύτερης κατοικίας Κινέττας του ∆ήµου 
Μεγαρέων», όπως αναθεωρήθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 22485/1262/10.11.1994 
απόφαση Νοµάρχη ∆υτικής Αττικής (ΦΕΚ 1215/∆/22-11-1994), οικόπεδα εντός 
ορίων του προϋφιστάµενου 1923 οικισµού Κινέττας, κατέστησαν µη άρτια και µη 
οικοδοµήσιµα επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αρτιότητας του κανόνα ή         
της παρέκκλισης, από την έγκριση του σχεδίου πόλεως της Κινέττας.                        
Ο εξωραϊστικός σύλλογος Μεγαριτών Κινέττας ¨O ΆΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ¨ µε 
επανειληµµένα αιτήµατα του ζητά την τροποποίηση των όρων δόµησης του 
πυκνοδοµηµένου οικισµού Κινέττας. 
            Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω εισηγούµαι της τροποποίησης των όρων 
δόµησης  των οικοδοµικών τετραγώνων 1,4,6,8,9 εως19 (που αποτελούν τον 
παλαιό οικισµό «Κινέτας» του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, της περιοχής 
δεύτερης κατοικίας Κινέτας του ∆ήµου Μεγαρέων τα εξής: 
        Στα οικοδοµικά τετράγωνα 1-4-6-8 έως 19 του οικισµού Κινέττας να έχουν 
εφαρµογή τα εξής:            
        1.Ως προς το Ρυµοτοµικό Σχέδιο, όπως αυτό εγκρίθηκε µε το Π.∆. 8-9-1989 
(ΦΕΚ 399/∆/16-6-89, «Έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης της περιοχής δεύτερης 
κατοικίας Κινέττας του ∆ήµου Μεγαρέων»), όπως αναθεωρήθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 
22485/1262/10.11.1994 απόφαση Νοµάρχη ∆υτικής Αττικής ( ΦΕΚ 1215/∆/22-11-
1994). 
        2.Ως προς την αρτιότητα, να έχει εφαρµογή το Π.∆. 2-3-1981, ΦΕΚ 138/∆/81, 
σχετικά µε τους όρους δόµησης των οικισµών προ του ΄23. 
         3.Ως προς τους όρους δόµησης, το µέγιστο ποσοστό Κάλυψης ορίζεται το 
60% της επιφάνειας του. Ο Συντελεστής ∆όµησης των οικοπέδων ορίζεται ως εξής : 
για το τµήµα του οικοπέδου από 0-200 τ.µ. :Σ.∆. 0,8 , για το τµήµα του οικοπέδου 
άνω των 200 τ.µ. :Σ.∆. 0,4 
        4.Ως προς τις χρήσεις γης για τα συγκεκριµένα  Ο.Τ., αυτές της Γενικής 
Κατοικίας, µε εξαίρεση τα ξενοδοχεία, τα επαγγελµατικά εργαστήρια-εκτός των 
αρτοποιείων και των εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής – τις αθλητικές εγκαταστάσεις 
και τους ξενώνες.   

 
Το ∆ηµοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 7/2016 Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής  και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε & τις ∆/ξεις  του Π.∆. 8-9-1989 (ΦΕΚ 399/∆/16-6-89), την υπ΄ 
αριθµ. 22485/1262/10.11.1994 απόφαση Νοµάρχη ∆υτικής Αττικής (ΦΕΚ 
1215/∆/22-11-1994) και του άρθρου 65 του Ν. 3852/10. 

. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

   Α)  Εγκρίνει την τροποποίηση των όρων δόµησης  των οικοδοµικών τετραγώνων 
1,4,6,8,9 εως19 (που αποτελούν τον παλαιό οικισµό «Κινέττας» του εγκεκριµένου 
ρυµοτοµικού σχεδίου, της περιοχής δεύτερης κατοικίας Κινέτας του ∆ήµου 
Μεγαρέων, τα εξής: 
        Στα οικοδοµικά τετράγωνα 1-4-6-8 έως 19 του οικισµού Κινέττας θα έχουν 
εφαρµογή τα εξής:            
        1. Ως προς το Ρυµοτοµικό Σχέδιο, όπως αυτό εγκρίθηκε µε το Π.∆. 8-9-1989 
(ΦΕΚ 399/∆/16-6-89, «Έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης της περιοχής δεύτερης 
κατοικίας Κινέττας του ∆ήµου Μεγαρέων»), όπως αναθεωρήθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 
22485/1262/10.11.1994 απόφαση Νοµάρχη ∆υτικής Αττικής ( ΦΕΚ 1215/∆/22-11-
1994). 
        2. Ως προς την αρτιότητα, θα έχει εφαρµογή το Π.∆. 2-3-1981, ΦΕΚ 138/∆/81, 
σχετικά µε τους όρους δόµησης των οικισµών προ του ΄23. 
         3. Ως προς τους όρους δόµησης, το µέγιστο ποσοστό Κάλυψης ορίζεται το 
60% της επιφάνειας του. Ο Συντελεστής ∆όµησης των οικοπέδων θα ορίζεται ως 
εξής: για το τµήµα του οικοπέδου από 0-200 τ.µ.: Σ.∆. 0,8, για το τµήµα του 
οικοπέδου άνω των 200 τ.µ.: Σ.∆. 0,4 
        4. Ως προς τις χρήσεις γης για τα συγκεκριµένα  Ο.Τ., αυτές της Γενικής 
Κατοικίας, µε εξαίρεση τα ξενοδοχεία, τα επαγγελµατικά εργαστήρια-εκτός των 
αρτοποιείων και των εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής – τις αθλητικές εγκαταστάσεις 
και τους ξενώνες.   

 
         Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.               

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 174/2016. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος 
 ∆ήµας Ιωάννης Βογιατζή Εµµανουέλα 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Κορώσης Σπυρίδων Σωτηρίου Γεώργιος 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Ρήγα Ιωάννα Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


