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Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 19/2017 
πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 
 

ΘΔΜΑ: «Δπικαιροποίηζη ηης σπ αριθ. 21/2014 Α.Γ. για ηην αγορά γηπέδοσ με ζκοπό 

ηην επέκηαζη ηοσ Κοιμηηηρίοσ Κοσνοσπίηζας ηης Σ.Κ. Κοσνοσπίηζας και έγκριζη ηης 

εκηίμηζης ηοσ ανωηέρω ακινήηοσ από πιζηοποιημένο εκηιμηηή».  

 
ηνλ Γαιαηά θαη ζηε Βηβιηνζήθε Γπκλαζίνπ  Γαιαηά ζήκεξα  ηελ 2α ηνπ κήλα Οθησβξίνπ ηνπ 
έηνπο 2017, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 19:00 κκ. ζπλήιζε ζε δεκόζηα  
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κεηά  από ηελ  αξηζ. 5818/28-9-
2017 έγγξαθε  πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα 
Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηα άξζ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ 
δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ 
παξόληα 15, ήηνη: 
 
  Α.- ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόνηες 
1.) Μπηζηίλα Γέζπνηλα, 2.) Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 3.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 4.) Οηθνλόκνπ 
Αλάξγπξνο, 5.) Καξλέδεο ππξίδσλ, 6.) Μπαθάιε Μαξίλα (απνρώξεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 
ζπλεδξίαζεο), 7.) ηάηθνπ - Κνπηνπδή Μαξία, 8.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Υξηζηόθαο Δπζηξάηηνο, 9.) ακπάλεο Γεκήηξηνο, 10.) Καλέιινπ Διέλε,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
11.) Αλδξένπ Υξπζνύια, 12.) Οηθνλόκνπ ηξάηνο, 13.) Αλαγλσζηόπνπινο Γεώξγηνο, 14.) 
Ρειάθε Θενδώξα, 15.) Αζαλαζίνπ άββαο. 
 Απόνηες 
1.) Καθνύξεο Νηθόιανο, 2.) Μπόγξεο Νηθόιανο, 3.) Μπάθαο Νεθηάξηνο, 4.) Γαξζηλόο 
Ν.ηξάηνο, 5.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο, 6.) Παπατσάλλνπ ππξίδσλ. 
 
  Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Κωνζηανηίνος Γ. Καραγιάννης , Παρών. 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ:  
1.- Αλησλίνπ Πέηξνο Σ.Κ. Γξπόπεο, 2.- Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπλνππίηζαο, 3.- 
Φπρνγηνύ Γήκεηξα Σ.Κ. Λνπηξόπνιεο, 4.- Κνπηζνπκπέιεο Γεώξγηνο Σ.Κ. Σξνηδήλνο.  
 
ΑΠΟΝΣΔ: 
1.- Λαδάο Αλαζηάζηνο Γ.Κ. Γαιαηά, 2.- Εεξβόο ηακάηηνο Σ.Κ. Άλσ Φαλαξίνπ, 3.- Καπέιινο 
Πνιπδεύθεο Σ.Κ. Καξαηδά, 4.- Γαξεκά Αξγπξία Σ.Κ. Κπςέιεο, 5.- Υαηδίλαο Γεώξγηνο Σ.Κ. 
Μεγαινρσξίνπ, 6.- Κνηδηάο ηακάηηνο Σ.Κ.Σαθηηθνύπνιεο. 
 
Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κόιιηαο. 
 
 

  Αριθμός Θέμαηος: 8ο Η/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 167/2017 
 
ΘΔΜΑ: «Δπικαιροποίηζη ηης σπ αριθ. 21/2014 Α.Γ. για ηην αγορά γηπέδοσ με ζκοπό 
ηην επέκηαζη ηοσ Κοιμηηηρίοσ Κοσνοσπίηζας ηης Σ.Κ. Κοσνοσπίηζας και έγκριζη ηης 
εκηίμηζης ηοσ ανωηέρω ακινήηοσ από πιζηοποιημένο εκηιμηηή». 



Ζ Πξόεδξνο αθνύ εθθώλεζε όγδνν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. 

Γήκαξρν ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ηελ εηζήγεζε ηεο εηδηθήο ζπλεξγάηηδαο Γεκάξρνπ θ. 

Θ. Καξακάλε, αλαθνξηθά κε ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβεί ν Γήκνο πξνθεηκέλνπ 

λα νινθιεξσζεί ε αγνξά όκνξνπ νηθνπέδνπ κε ζθνπό ηελ επέθηαζε ηνπ δεκνηηθνύ 

Κνηκεηεξίνπ Κνπλνππίηζαο ζηελ Σ.Κ. Κνπλνππίηζαο. Ζ εηζήγεζε έρεη σο εμήο: 

 

 «Προς τον Δήμαρτο  

Θέμα: Εισήγηση γηα «Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 21/2014 Α.Γ. (Α.Γ.Α. ΒΗΞΒΧΖΛ-ΛΖΑ) 

γηα ηελ αγνξά γεπέδνπ κε ζθνπό ηελ επέθηαζε ηνπ Κνηκεηεξίνπ Κνπλνππίηζαο ηεο Σ.Κ. 

Κνπλνππίηζαο θαη έγθξηζε ηεο εθηίκεζεο ηνπ αλσηέξσ αθηλήηνπ από πηζηνπνηεκέλν εθηηκεηή» 

------------------------------- 

Ο Γήκνο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 21/2014 ΑΓ απνθάζηζε ηελ απ’ επζείαο αγνξά ηνπ αγξνηεκαρίνπ 

ηδηνθηεζίαο Θεκηζηνθιή Παπακαηζαίνπ θαηά πνζνζηό 75% θαη Κπξηάθνπ Παπακαηζαίνπ θαηά 

πνζνζηό 25% αδηαίξεηα, όπσο πξνθύπηεη από ην ππ’ αξηζκ. 20.012/2008 ζπκβόιαην 

απνδνρήο θιεξνλνκηάο ηεο πκ/θνπ Καιαπξίαο Φσηεηλήο Μαληάηε – Κππξησηάθε πνπ έρεη 

κεηαγξαθεί λόκηκα ζηα βηβιία κεηαγξαθώλ ηνπ Τπνζ/θεηνπ Καιαπξίαο ζηνλ ηόκν 167 θαη αξ. 

17, επηθαλείαο 835 η.κ. , όκνξν κε ην ππάξρνλ λεθξνηαθείν ηεο Κνπλνππίηζαο θαη ην κόλν 

θαηάιιειν γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη, ήηνη γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο 

λεθξνηαθείνπ, έλαληη ηνπ ηηκήκαηνο ησλ 4.000 επξώ. 

Ζ αλσηέξσ απόθαζε εζηάιε πξνο έιεγρν λνκηκόηεηαο ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο 

θαη κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 11606/9682/4-03-2014 έγγξαθό ηεο ε Α.Γ.Α. δήηεζε ηελ εθηίκεζε 

ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ ελ ιόγσ αθηλήηνπ. 

Ζ ΑΓ δελ πινπνηήζεθε έσο θαη ζήκεξα. Ο θ. Θεκηζηνθιήο Παπακαηζαίνπ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

πξση. 2168/9-05-2017 αίηεζή ηνπ δήισζε όηη είλαη πιένλ θύξηνο ηνπ αγξνηεκαρίνπ ζηελ εηδηθή 

ζέζε «Νεθξνηαθείν» ηεο Κνπλνππίηζαο θαηά πνζνζηό 100%, θαζώο ν παηέξαο ηνπ Κπξηάθνο 

Παπακαηζαίνπ απεβίσζε ζηηο 11-02-2014 θαη όηη εμαθνινπζεί λα επηζπκεί ηελ πώιεζε ηνπ ελ 

ιόγσ αθηλήηνπ πξνο ην Γήκν, έλαληη πιένλ ηνπ ηηκήκαηνο ησλ 3.300 € (ήηνη 700 € ιηγόηεξν 

από ην ζπκθσλεζέλ ηίκεκα ην έηνο 2013), ΠΡΟΚΟΜΗΕΟΝΣΑ θαη ην από 10-06-2017 

ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ  ζε πξνβνιή ΔΓΑ 87 ηεο Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ Γήκεηξαο Ν. 

Γθίθα, θαζώο θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 561/14-03-2017 πξάμε απνδνρήο θιεξνλνκηάο ηεο 

πκβνιαηνγξάθνπ Καιαπξίαο Μαξίαο Π. Λαδά, πνπ έρεη κεηαγξαθεί λόκηκα ζηα βηβιία 

κεηαγξαθώλ ηνπ Τπνζ/θεηνπ Καιαπξίαο ζηνλ ηόκν 176 θαη αξ. 481 

Πξόθεηηαη γηα έλα αγξνηεκάρην επηθαλείαο 835 η.κ., ην νπνίν βξίζθεηαη εθηόο νξίσλ νηθηζκνύ 
θαη ζρεδίνπ πόιεσο, ζηε ζέζε «ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟ», επί ηεο θύξηαο δεκνηηθήο νδνύ 
Κνπλνππίηζαο – Αγ. Θενδώξσλ, ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Κνπλνππίηζεο, ηεο Γεκνηηθήο 
Δλόηεηαο Μεζάλσλ, ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ. Όπσο πξνθύπηεη από ην από 10-06-
2017 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηεο Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ Γήκεηξαο Ν. Γθίθα ην αγξνηεκάρην 
(ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚΛΜΝΞΟΠΡΑ) δελ είλαη άξηην νύηε νηθνδνκήζηκν, ε απόζηαζε από ηε ζάιαζζα 
είλαη 1100 κέηξα θαη δελ έρεη ππνρξέσζε εηζθνξάο ζε γε θαη ρξήκα. Καηά ηε ζύληαμε ηνπ 
ζπκβνιαίνπ αγνξάο ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί θαη ε βεβαίσζε ηνπ Ν. 4178/2013. 
Δπεηδή ππάξρεη πιένλ κεγάιν πξόβιεκα επάξθεηαο ρώξνπ ζην Νεθξνηαθείν ηεο 

Κνπλνππίηζαο Μεζάλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα δελ ππάξρεη πιένλ ρώξνο γηα λα δεκηνπξγεζεί 

ηάθνο θαη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ππνβάιινπλ θαζεκεξηλώο έληνλα παξάπνλα πξνο ηνλ 

Πξόεδξν ηεο Σ.Κ. Κνπλνππίηζαο, επηβάιιεηαη λα πξνβεί άκεζα ν Γήκνο ζηελ αγνξά ηνπ ελ 

ιόγσ αθηλήηνπ, ην νπνίν, όπσο πξναλαθέξζεθε είλαη θαη ην κόλν θαηάιιειν.  

Πξέπεη επνκέλσο λα επηθαηξνπνηεζεί ε αλσηέξσ 21/2014 Α.Γ.., δηόηη έρεη παξέιζεη ρξνληθό 

δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ ηξηώλ εηώλ, σο εθ ηνύηνπ δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί θαη απαηηείηαη 

λέα. Όζνλ όκσο αθνξά ζηελ αηηηνιόγεζε θαη ηα ινηπά επηκέξνπο ζηνηρεία απηήο, εμαθνινπζεί 

θαη ηζρύεη ε απόθαζε απηή.  



Ως προς την εκτίμηση τοσ ακινήτοσ: 

Ο λ. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα ∆ήµσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α΄ 114) νξίδεη ζην άξζξν 

191, όπσο ε παξάγξαθνο 1 αληηθαηαζηάζεθε µε ηελ παξ. 12 άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3731/2008 

(ΦΔΚ Α΄ 263/23.12.2008), όηη: «1. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 εθαξµόδνληαη αλαιόγσο γηα 

ηελ αγνξά ηδησηηθώλ αθηλήησλ εθ µέξνπο ησλ ∆ήµσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ. Δηδηθά ζηελ 

πεξίπησζε αγνξάο αθηλήηνπ, όπνπ ζύµθσλα µε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ 

Κώδηθα ∆ήµσλ θαη Κνηλνηήησλ απαηηείηαη ε εθηίµεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ από ην ώµα 

Οξθσηώλ Δθηηµεηώλ σο πξνϋπόζεζε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ζύµβαζεο µεηαβίβαζεο ηεο 

θπξηόηεηαο, ην ∆εµνηηθό ή Κνηλνηηθό πµβνύιην, µε απόθαζε ηνπ πνπ ιαµβάλεηαη µε ηελ 

πιεηνςεθία επί ηνπ ζπλόινπ ησλ µειώλ ηνπ, µπνξεί λα θξίλεη όηη ην αθίλεην απηό είλαη ην 

µόλν θαηάιιειν γηα ηελ εθπιήξσζε δεµνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζθνπνύ θαη λα απνθαζίζεη ηελ 

απεπζείαο αγνξά.  

Όπνπ, όµσο, δελ πξνβιέπεηαη ε εθηίµεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ θαη` άξζξν 186 

παξ. 6 ηνπ ∆.Κ.Κ., ηόηε ε θξίζε πεξί ηνπ όηη ην αθίλεην είλαη ην µόλν θαηάιιειν, θαζώο θαη ε 

απόθαζε γηα ηελ απεπζείαο αγνξά, ιαµβάλνληαη µε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ µειώλ ηνπ 

∆εµνηηθνύ ή Κνηλνηηθνύ πµβνπιίνπ. …» ύµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 3 ηνπ 

Ν.4018/2011, «Ζ εθπνίεζε δεµνηηθώλ αθηλήησλ επηηξέπεηαη µόλν γηα σθέιεηα ηνπ δήµνπ, µε 

εηδηθά αηηηνινγεµέλε απόθαζε ηνπ ∆εµνηηθνύ πµβνπιίνπ πνπ ιαµβάλεηαη µε πιεηνςεθία 

ησλ 2/3 ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζµνύ ησλ µειώλ ηνπ. Γηα απνθάζεηο ηνπ ∆εµνηηθνύ πµβνπιίνπ 

πνπ ιαµβάλνληαη θαη' εθαξµνγή δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3463/2006 θαη παξαπέµπνπλ ζην άξζξν 

186, αξθεί ε απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζµνύ ησλ µειώλ ηνπ. 

Καηόπηλ απηνύ θξίλνπµε όηη γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ζα πξέπεη ζε εθαξµνγή ηνπ άξζξνπ 

186 ηνπ Κώδηθα ∆ήµσλ θαη Κνηλνηήησλ πνπ θαηά ην άξζξν 191 παξ. 1 Ν.3463/06 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε µε ηελ παξ 11 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08, νη δηαηάμεηο ηνπ εθαξµόδνληαη 

αλαιόγσο γηα ηελ αγνξά ηδησηηθώλ αθηλήησλ εθ µέξνπο ησλ ∆ήµσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ θαη 

πξνβιέπεη ηέηνηα δπλαηόηεηα, λα πξνρσξήζνπµε ζηελ απεπζείαο αγνξά ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ 

αθηλήηνπ σο ην µόλν θαηάιιειν γηα ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

Σν ηίκεκα πιένλ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 3.300 επξώ θαη γηα ην ιόγν απηό ε εθηίκεζε ζα 

κπνξνύζε λα γίλεη από ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 186 παξ. 5 ηνπ Π.∆. ηνπ Ν. 3463/06 (∆ΚΚ). 

Δπεηδή όκσο ε αληηθεηκεληθή αμία ηνπ ελ ιόγσ αθηλήηνπ είλαη πνιύ ρακειή  απνθαζίζακε, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκηνπξγεζνύλ πξνβιήκαηα ζην κέιινλ, λα αλαηεζεί ε εθηίκεζε ζε 

εθηηµεηή πνπ είλαη εγγεγξαµµέλνο ζην Μεηξών Πηζηνπνηεµέλσλ Δθηηµεηώλ, ην νπνίν ηεξείηαη 

ζηελ ∆ηεύζπλζε Σνµέσλ Παξαγσγήο ηεο Γεληθήο ∆ηεύζπλζεο Οηθνλνµηθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνµηθώλ, (παξ. 2 ηεο ππνπαξ.Γ.11 ηνπ Ν.4152/13).  

Γηα ην ιόγν απηό κε ηελ ππ’ αξηζκ. 98/2017 Α.Γ.. (ΑΓΑ: ΧΕΦ0ΧΖΛ-Μ0Φ) απνθαζίζζεθε ε 

αλάζεζε ζε εθηηκεηή εγγεγξακκέλν ζην κεηξών πηζηνπνηεκέλσλ εθηηκεηώλ. 

Δλ ζπλερεία κε ηελ ππ’ αξηζκ. 72/2017 Α.Ο.Δ. (ΑΓΑ: 71ΓΛΧΖΛ-09Δ) πξνβήθακε ζηε δηάζεζε 

ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 208/2017 Α.Γ. (ΑΓΑ: ΦΛΞ0ΧΖΛ-5Ζ7) αλαηέζεθε ε 

ελ ιόγσ εθηίκεζε ζηνλ εθηηκεηή θ. Αλδξέα Κνιιάξα θαη ηέινο ππεγξάθε κεηαμύ ηνπ Γήκνπ 

καο θαη ηνπ αλσηέξσ εθηηκεηή ε ππ’ αξηζκ. 3157/8-06-2017 ζύκβαζε παξνρήο ππεξεζηώλ. 

ηηο 14-07-2017 ν εθηηκεηήο θ. Αλδξέαο Κνιιάξαο θαηέζεζε ηελ από 14-07-2017 εθηίκεζή ηνπ 

γηα ην αγξνηεκάρην ζηελ Κνπλνππίηζα Μεζάλσλ, επηθαλείαο 835 η.κ., ζηελ νπνία εθηηκάηαη ε 

αγνξαία αμία ηνπ αλσηέξσ αθηλήηνπ ζην ρξεκαηηθό πνζό ησλ 3.500 €. 

 

Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλσ: 

1) Σελ επηθαηξνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 21/2014 Α.Γ.. (ΑΓΑ: ΒΗΞΒΧΖΛ-ΛΖΑ). 



2) Σελ έγθξηζε (εθ λένπ) ηεο απεπζείαο αγνξάο ηνπ αγξνηεκαρίνπ, ηδηνθηεζίαο 

Θεκηζηνθιή Παπακαηζαίνπ, επηθαλείαο 835 η.κ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ εηδηθή ζέζε 

«Νεθξνηαθείν» ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο Κνπλνππίηζαο Μεζάλσλ γηα ηελ επέθηαζε 

ηνπ Κνηκεηεξίνπ, όπσο απηό εκθαίλεηαη ππό ηα ζηνηρεία ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚΛΜΝΞΟΠΡΑ 

ζην από 10-06-2017 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ζε πξνβνιή ΔΓΑ 87 ηεο Πνι. 

Μεραληθνύ Γήκεηξαο Ν. Γθίθα, θαζώο ε αγνξά απηή επηβάιιεηαη ιόγσ έιιεηςεο 

ρώξνπ ζην ππάξρνλ, έλαληη ηνπ ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο ησλ 3.300 €, θαηαβιεηένπ κε 

ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

3) Σελ έγθξηζε ηεο αλσηέξσ έθζεζεο εθηίκεζεο, θαζώο απηή αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 

3.500 €, ήηνη ζρεδόλ ζην ίδην ρξεκαηηθό πνζό κε ηελ πξαγκαηηθή αμία αγνξάο ηνπ ελ 

ιόγσ αθηλήηνπ. 

4) Σελ αλάζεζε ηεο ζπληάμεσο ηνπ ζπκβνιαίνπ αγνξάο ζην πκβνιαηνγξάθν Καιαπξίαο 

ηαύξν Η. Ρεΐδε. 

5) Σε δηάζεζε πίζησζεο 3.300 € από ηνλ Κ.Α. 45.7111 ηνπ Π/Τ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2017, γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ηεο ελ ιόγσ αγνξάο, ελώ ηα αλαγθαία 

ινηπά θνλδύιηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αγνξάο (ακνηβή ζπκ/θνπ, Τπνζεθνθύιαθνο, 

θόξνη θιπ έμνδα) ζα δηαηεζνύλ κε απόθαζε ηεο αξκόδηαο Ο.Δ. 

6) Σελ απνζηνιή ηεο Α.Γ.. πξνο έιεγρν ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο. 

Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ε αξηζµ. 21/2014 απόθαζε ηνπ δεµνηηθνύ ζπµβνπιίνπ σο έρεη. 

Γαιαηάο Σξνηδελίαο, 20-09-2017 

Ζ ζπληάμαζα  

Δηδηθή πλεξγάηηδα Γεκάξρνπ  

Θενδώξα Υ. Καξακάλε» 

 

  ηε ζπλέρεηα ε Πξόεδξνο θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

   Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η 

Καηά πιεηνςεθία: 

1) Σελ επηθαηξνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 21/2014 Α.Γ.. (ΑΓΑ: ΒΗΞΒΧΖΛ-ΛΖΑ). 

2) Σελ έγθξηζε (εθ λένπ) ηεο απεπζείαο αγνξάο ηνπ αγξνηεκαρίνπ, ηδηνθηεζίαο 

Θεκηζηνθιή Παπακαηζαίνπ, επηθαλείαο 835 η.κ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ εηδηθή ζέζε 

«Νεθξνηαθείν» ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο Κνπλνππίηζαο Μεζάλσλ γηα ηελ επέθηαζε 

ηνπ Κνηκεηεξίνπ, όπσο απηό εκθαίλεηαη ππό ηα ζηνηρεία ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚΛΜΝΞΟΠΡΑ 

ζην από 10-06-2017 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ζε πξνβνιή ΔΓΑ 87 ηεο Πνι. 

Μεραληθνύ Γήκεηξαο Ν. Γθίθα, θαζώο ε αγνξά απηή επηβάιιεηαη ιόγσ έιιεηςεο 

ρώξνπ ζην ππάξρνλ, έλαληη ηνπ ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο ησλ 3.300 €, θαηαβιεηένπ κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

3) Σελ έγθξηζε ηεο αλσηέξσ έθζεζεο εθηίκεζεο, θαζώο απηή αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 

3.500 €, ήηνη ζρεδόλ ζην ίδην ρξεκαηηθό πνζό κε ηελ πξαγκαηηθή αμία αγνξάο ηνπ ελ 

ιόγσ αθηλήηνπ. 

4) Σελ αλάζεζε ηεο ζπληάμεσο ηνπ ζπκβνιαίνπ αγνξάο ζην πκβνιαηνγξάθν 

Καιαπξίαο ηαύξν Η. Ρεΐδε. 

5) Ζ δαπάλε ύςνπο 3.300 € γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ αγνξάο ζα βαξύλεη ηνλ 

Κ.Α. 45.7111 ηνπ Π/Τ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ 

ηηκήκαηνο ηεο ελ ιόγσ αγνξάο, ελώ ηα πνζά ησλ αλαγθαίσλ ινηπώλ θνλδπιίσλ γηα 



ηελ νινθιήξσζε ηεο αγνξάο (ακνηβή ζπκ/θνπ, Τπνζεθνθύιαθνο, θόξνη θιπ έμνδα) 

ζα εγγξαθνύλ ζηνλ  Π/Τ κε απόθαζε ηεο αξκόδηαο Ο.Δ. 

6) Σόζν ε δαπάλε αγνξάο όζν θαη ηα αλαγθαία ινηπά θνλδύιηα ζα δηαηεζνύλ κε 

απόθαζε ηεο αξκόδηαο Ο.Δ.  

7) Σελ απνζηνιή ηεο Α.Γ.. πξνο έιεγρν ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο. 

(Φήθηζε θαη ν εθπξόζσπνο ηεο Σ.Κ. Κνπλνππίηζαο) 

 

Ο δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. . Αζαλαζίνπ θαηαςήθηζε κε ηελ επηθύιαμε όηη νη ηηκέο  ηεο 

εθηηκώκελεο αμίαο θαη ηεο αμίαο αγνξάο ζα ζπκπαξαζύξνπλ ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο αμίαο 

ησλ αθηλήησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 

 

                                 Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 167/2017 

 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

Τπογραφή                                                                             Τπογραφές                                           

                                    ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

     

                 Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

                                               ΓΔΠΟΗΝΑ  ΜΠΗΣΗΝΑ  


