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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 26/7-9-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ.  188/2016 

Έγκριση απευθείας αγοράς ακινήτου 
(αγροτεµαχίου) στην θέση «Πανόραµα» Κινέττας 
Μεγάρων µε σκοπό την κατασκευή δεξαµενής 

υδροδότησης  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
«Ύδρευση Κινέττας». 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα                        
7 Σεπτεµβρίου 2016 ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ 
αριθ. 15246/2-9-2016 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 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 18 ήτοι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
Μιχάλαρος Γεώργιος - Πρόεδρος 

 
Καράµπελας Κων/νος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ιωάννα 
Μαυροειδή Βασιλική Ρήγα Ελένη 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος 
∆ήµας Ιωάννης Βογιατζή Εµµανουέλα 
Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος 
Σταµούλης Ιωάννης Ζάλης Αθανάσιος 
Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 
Σωτηρίου Γεώργιος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Φυλακτός Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 
Καστάνη Αικατερίνη Κόττας Βασίλειος 
Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης 
Πολυχρόνης Ιερόθεος Γρίβα Παναγιώτα 
∆ρυµούσης Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος 
Φωτίου Σταύρος του Κων. -------------- 
Μπερδελής Γεώργιος ∆ηµοσθένης .Λιώτας - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν.Περάµου 
  
 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 
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Στην αρχή της υπ’ αριθ. 188/2016 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Καράµπελας Κων/νος. 
…………………………………………………………………………………………………. 

Ακολούθως ο  κ. Πρόεδρος εισηγείται το 9ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν  περιλήψει αντικειµένου  και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Σ/λίου 
την υπ’ αριθ. 15226/2-9-2016 εισήγηση του ∆/ντή της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου µας κ. Ρουσση µε  θέµα: «Έγκριση  απευθείας  αγοράς  ακινήτου  
(αγροτεµαχίου)  στην  θέση ‘’Πανόραµα’’  Κινέττας  Μεγάρων  µε  σκοπό  την  
κατασκευή  δεξαµενής  υδροδότησης     στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου: 
‘’Ύδρευση Κινέττας’’», η οποία έχει ως εξής: 
      Στο σηµείο αυτό προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Καράµπελας Κων/νος. 

Για την ωρίµανση του φακέλου του έργου: «Ύδρευση Κινέττας»  απαιτείται  
σύµφωνα µε την µελέτη πού είδη έχει εκπονηθεί και εγκριθεί από την Περιφέρεια Αττικής 
και το Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων, η αγορά οικοπέδου που βρίσκεται στη θέση 
«Πανόραµα» Κινέττας Μεγάρων  εµβαδού 4.040,91µ2 περίπου, προκειµένου στο σηµείο 
αυτό να κατασκευαστεί  κεντρική δεξαµενή ύδρευσης της Κινέττας συνολικής 
χωρητικότητας  3.000 m2.  Η δεξαµενή αυτή θα κατασκευασθεί από οπλισµένο σκυρόδεµα 
C30/37 και    σιδηρό  οπλισµό  S500c. 
   Έχοντας  υπόψην : 
        Την 69/2016  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία  ενέκρινε  καταρχήν    
την απευθείας αγορά οικοπέδου που βρίσκεται στην θέση « Πανόραµα» Κινέττας Μεγάρων 
µε σκοπό την κατασκευή δεξαµενής υδροδότησης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: 
«Ύδρευση Κινέττας». 
            Την υπ΄ αριθµ. 26885/542/21-11-2014 απόφαση του ∆ηµάρχου Μεγαρέων µε θέµα                    
« Συγκρότηση της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 186 του 
Ν.3463/2006 Επιτροπής Καθορισµού τιµήµατος Εκποιούµενων ∆ηµοτικών Ακινήτων.                 
            Τις διατάξεις του άρθρου 191 παρ. 1 σύµφωνα µε την οποία: «Οι διατάξεις του 
άρθρου 186 εφαρµόζονται αναλόγως για την αγορά ιδιωτικών ακινήτων εκ µέρους ∆ήµων 
και Κοινοτήτων. Αν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κριθεί ότι µόνο ένα ακίνητο είναι 
κατάλληλο για την εκπλήρωση δηµοτικού η κοινοτικού σκοπού, το ακίνητο µπορεί να 
αγοραστεί απευθείας, µε απόφαση του συµβουλίου που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δυο 
τρίτων (2/3) των µελών του. 
            Τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 5 κατά τις οποίες : «Το τίµηµα των ακινήτων της 
προηγούµενης παραγράφου καθορίζεται από επιτροπή, που συγκροτείται µε απόφαση 
δηµάρχου και αποτελείται από δύο δηµοτικούς ή κοινοτικούς συµβούλους, που  
υποδεικνύονται από το δηµοτικό κοινοτικό συµβούλιο και από έναν µηχανικό που ορίζεται 
από τον δήµαρχο και προέρχεται από την τεχνική υπηρεσία του ΟΤΑ …… ». 
        Την από 07-06-2016 έκθεση εκτίµησης ακινήτου προς αγορά σύµφωνα µε την οποία :       
η αρµόδια επιτροπή αφού προέβει σε επιτόπια καταµέτρηση και εκτίµηση της αξίας του 
ακινήτου (αγροτεµαχίου) του  Αντωνίου Μ. Αγγελόπουλου που βρίσκεται στην θέση                  
« Πανόραµα» Κινέττας Μεγάρων εµβαδού 4.040,91 τ.µ. µε στοιχεία Α.Β.Γ.∆.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Κ.Α 
του τοπογραφικού διαγράµµατος του Τοπογράφου Μηχανικού Παναγιώτη Σιώρα που έχει 
ελεγχθεί και θεωρηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Μεγάρων, εκτιµά την αξία 
του ακινήτου σε 50.000 ευρώ. 
      Το γεγονός πως επειδή η αξία του παραπάνω ακινήτου δεν υπερβαίνει τα 58.649,06 ευρώ 
δεν απαιτείται εκτίµηση της αγοραίας αξίας από το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (άρθρο 186 
παρ.6 Ν. 3463/2006 , άρθρο 23 παρ.2 Ν.2873/2000 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 31 
παρ.12 Ν. 2579/1998) . 
       Το ότι η δαπάνη της απευθείας αγοράς του ακινήτου προβλέπεται στον προϋπολογισµό 
του τρέχοντος έτους. 
                                               Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι     
την λήψη απόφασης για την: 
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          α) Έγκριση της απευθείας αγοράς ακινήτου (αγροτεµαχίου) µε στοιχεία (Α. Β. Γ. ∆. Ε. 
Ζ. Η. Θ. Ι. Κ. Α. εµβαδού 4.040,91 µ2 όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα του 
Τοπογράφου Μηχανικού Παναγιώτη Σιώρα που έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί από την Τεχνική 
Υπηρεσία του ∆ήµου Μεγάρων, ιδιοκτησίας Αντώνιου Μ. Αγγελόπουλου που βρίσκεται 
στην θέση « Πανόραµα» Κινέττας Μεγάρων, µε το ποσό των 50.000 ευρώ σύµφωνα µε το 
από 7/6/2016 και αρ. Πρωτ. 10516 πρακτικό της επιτροπής καθορισµού τιµήµατος 
εκποίησης δηµοτικών ακινήτων µε σκοπό την κατασκευή δεξαµενής υδροδότησης στο 
πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Ύδρευση Κινέττας». 
 β) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου να 
εκτελεστεί αυτή η απόφαση (υπογραφή προσυµφώνου, υπογραφή συµβολαίου µεταβίβασης 
ακινήτου κ.λ.π.)  

Το ∆ηµοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ΄ όψη τα εκτεθέντα  και συζήτησε και 
αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε τις ∆/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

Α) ) Εγκρίνει την απευθείας αγοράς ακινήτου (αγροτεµαχίου) µε στοιχεία (Α. 
Β. Γ. ∆. Ε. Ζ. Η. Θ. Ι. Κ. Α. εµβαδού 4.040,91 µ2 όπως απεικονίζεται στο συνηµµένο 
τοπογραφικό διάγραµµα του Τοπογράφου Μηχανικού Παναγιώτη Σιώρα που έχει 
ελεγχθεί και θεωρηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Μεγάρων, ιδιοκτησίας 
Αντώνιου Μ. Αγγελόπουλου που βρίσκεται στην θέση «Πανόραµα» Κινέττας 
Μεγάρων, µε το ποσό των 50.000 ευρώ σύµφωνα µε το από 7/6/2016 και αρ. Πρωτ. 
10516 πρακτικό της επιτροπής καθορισµού τιµήµατος εκποίησης δηµοτικών 
ακινήτων µε σκοπό την κατασκευή δεξαµενής υδροδότησης στο πλαίσιο υλοποίησης 
του έργου: «Ύδρευση Κινέττας». 

Η δαπάνη συνολικού ποσού 50.000,00 € θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του 
∆ήµου µας οικονοµικού έτους 2016 και συγκεκριµένα τον ΚΑΕ  30.7112.0001. 

Β) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για όλες τις απαιτούµενες ενέργειες 
προκειµένου να εκτελεστεί αυτή η απόφαση (υπογραφή προσυµφώνου, υπογραφή 
συµβολαίου µεταβίβασης ακινήτου κ.λ.π.)  

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  188/2016. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 
 ∆ήµας Ιωάννης Φυλακτός Κων/νος 
 Μαυροειδή Βασιλική Καστάνη Αικατερίνη 
Ο Πρόεδρος της  Κοσµόπουλος Ελευθεριος Κολάτας Ιωάννης 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Σταµούλης Ιωάννης Πολυχρόνης Ιερόθεος 
Μουσταϊρας Ηλίας Κορώσης Σπυρίδων Σωτηρίου Γεώργιος 
 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων 
 Καράµπελας Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος . Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


