
ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
ΔΗΜΟ   ΣΡΟΚΖΗΝΚΑ-ΜΕΙΑΝΩΝ                                                    
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

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

Από το πρακτικό τθσ με αρικμό 31/2015 

υνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου ΣΡΟΚΖΗΝΚΑ-ΜΕΙΑΝΩΝ 

ΑΠΟΦΑΗ:266/2015  

ΘΕΜΑ:«Επηθαηροποίεζε ηες 242/2013 απόθαζες Δ.Σ γηα ηελ αγορά οηθοπέδοσ ζηολ οηθηζκό 

Αγίας-Ειέλες». 

το Γαλατά και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα Γαλατά ςιμερα  τθν 2θ του μινα Δεκεμβρίου του ζτουσ 

2015, θμζρα τθσ εβδομάδασ Σετάρτθ  και ϊρα 15:00 μμ. ςυνιλκε ςε δθμόςια ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ το 

Δθμοτικό υμβοφλιο Σροιηθνίασ-Μεκάνων, μετά  από τθν  αρικμ. 8133/1-12-2015 ζγγραφθ  

πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμ. /λίου,  που επιδόκθκε ςε κακζνα Δθμοτικό φμβουλο, ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ τα άρκ. 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ 

απαρτία, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 21 μελϊν βρζκθκαν παρόντα 13, ιτοι: 

  Α.- ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 

Παρόντες 

1.-Πατουλιάσ  Κωνςταντίνοσ (Πρόεδροσ),  2.- Παντελισ Βαςίλειοσ, 3. - Καρνζηθσ πυρίδων  4.- τάικου 

– Κουτουηι Μαρία(αποχϊρθςε ςτο 2ο κζμα) 5.- αμπάνθσ Δθμιτριοσ, 6.- Κανζλλου Ελζνθ, 7-  Ρελάκθ 

Ιεοδϊρα, 8-Μπακάλθ Μαρίνα,9-Κακοφρθσ Νικόλαοσ(προςιλκε ςτο 2ο κζμα),10-Παπαϊωάννου 

πυρίδων 11) Δαρςινόσ Νίκοσ-τράτοσ,12) Αναγνωςτόπουλοσ Γεϊργιοσ,13-Κεραμίδασ Γεϊργιοσ.   

Απόντες 

 1.- Μπόγρθσ Νικόλαοσ, 2.- Οικονόμου Ανάργυροσ, 3.- Χριςτόφασ Ευςτράτιοσ, 4.- Μπιςτίνα Δζςποινα, 

5- Ανδρζου Χρυςοφλα ,6- Οικονόμου τράτοσ, 7- Μπάκασ Νεκτάριοσ, 8-Ακαναςίου άββασ,  

  Β.- ΔΗΜΑΡΧΟ:  Κωνςταντίνοσ Δ. Καραγιάννθσ , Παρϊν. 

  Γ.-ΠΡΟΕΔΡΟΙ  Δ. & Σ. ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ 

ΠΑΡΟΝΣΕ 

1.- Λαδάσ Αναςτάςιοσ Δ.Κ. Γαλατά 

ΑΠΟΝΣΕ 

 1.- Δαρεμά Αργυρία Σ.Κ. Κυψζλθσ, 2.- Χατηίνασ Γεϊργιοσ Σ.Κ. Μεγαλοχωρίου 3.-Αντωνίου Πζτροσ Σ.Κ. 

Δρυόπθσ. 4-Καπζλλοσ Πολυδεφκθσ Σ.Κ.Καρατηά,5-Κοτηιάσ ταμάτιοσ Σ.Κ.Σακτικοφπολθσ .- 6-Ζερβόσ 

ταμάτιοσ Σ.Κ. Άνω Φαναρίου,  7.- Ψυχογυιοφ Διμθτρα Σ.Κ. Λουτρόπολθσ, ,8.-Κουτςουμπζλθσ 

Γεϊργιοσ Σ.Κ. Σροιηινοσ, 9-Μαργαρϊνθσ Κων/νοσ Σ.Κ.Κουνουπίτςασ 

Σα πρακτικά τιρθςε ο τακτικόσ Δθμοτικόσ Τπάλλθλοσ κ. Ευάγγελος Κόλλιας. 



Ο Πρόεδροσ εκφϊνθςε  το 2ο  κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ:«Επηθαηροποίεζε ηες 242/2013 

απόθαζες Δ.Σ γηα ηελ αγορά οηθοπέδοσ ζηολ οηθηζκό Αγίας-Ειέλες». και εξζκεςε ότι:  

    Σο παρόν κζμα ειςάγεται ςτο Δθμοτικό /λιο ςε κατεπείγουςα ςυνεδρίαςθ προκειμζνου να λθφκεί  

ζγκαιρα θ ςχετικι απόφαςθ. 

 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 95 παραγρ. 6 του Κ.Δ.Κ. Ν.3463/06 για να ςυηθτθκεί 

κζμα ωσ κατεπείγον  και να λθφκεί απόφαςθ γιϋ αυτό πρζπει πρϊτα να αποφαςιςκεί  από τθν 

απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του Δθμοτικοφ /λίου ότι το κζμα είναι 

κατεπείγον. 

   τθν ςυνζχεια ο Πρόεδροσ κάλεςε το ςϊμα να αποφαςίςει ςχετικά. 

    Σο Δ.. αφοφ είδε τισ διατάξεισ του Κ.Δ.Κ. και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ, 

 

Το Δεκοηηθό Σσκβούιηο κεηά από δηαιογηθή ζσδήηεζε, 

                                                     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Καηά πιεηουεθία δέτεηαη ηο ζέκα φς έθηαθηο, κεηουεθούληος ηοσ θ.Δαρζηλού κε ηο ζθεπηηθό 

όηη δελ πρέπεη λα γίλεη ζσκβούιηο έθηαθηο κε ασηά ηα ζέκαηα. 

 

 

Αριθμός Θέματος:2ο Η/Δ.                          ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:266/2015 

Ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον Διμαρχο, ο οποίοσ, ειςθγοφμενοσ επί του κζματοσ, αναφζρει τα 

εξισ: Ο Διμοσ, με τθν υπ’ αρ. 242/2013 ΑΔ αποφάςιςε τθν απ’ ευκείασ αγορά του αγροτεμαχίου 

τωνα) Λίασχασ Χριςτου Λεβειδιϊτθ, το γζνοσ Μ. Λιππ, β) Γεωργίασ Χρ. Λεβειδιϊτθ, ωτιριου Χρ. 

Λεβειδιϊτθ και δ) Ρουκ Χρ. Λεβειδιϊτθ ςτθν κζςθ «Αλϊνι» τθσ Σοπ. Κοινότθτασ Άνω Φαναρίου, 

(εμφανιηόμενο κατά τθν ΑΔ αυτι ωσ επιφάνειασ 657,29 τμ ςτο αναφερόμενο ςε αυτιν από 1ο/2012 

τοπογραφικό διάγραμμα του μθχανικοφ Κωάννθ Μιχαιλ), ωσ μόνου  κατάλλθλου για τον ςκοπό τθσ 

κζςεωσ ςε αυτό υδρευτικισ δεξαμενισ, όπωσ αυτι και ο ςχετικόσ αγωγόσ περιγράφονται ςτθν μελζτθ 

‘Καταςκευισ εξωτερικοφ αγωγοφ φδρευςθσ οικιςμϊν Καρατηά – Αγ. Ελζνθσ Άνω Φαναρίου’, ζναντι 

τιμιματοσ 10.000 €, το οποίο αντιςτοιχεί ςτθν εκτίμθςθ τθσ αξίασ του που διενεργικθκε τον 7ο.2013 

από το .Ο.Ε.  (τουσ ορκωτοφσ εκτιμθτζσ του Κ. κουτάκθ και Γ. Πθλιχό) και ςτο οποίο ςυμφϊνθςαν οι 

πωλθτζσ. Η ΑΔ αυτι δεν υλοποιικθκε ζωσ ςιμερα, για λόγουσ που αφοροφςαν τθ ςυγκζντρωςθ 

όλων των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν εκ μζρουσ των πωλθτϊν για τθν κατάρτιςθ του ςυμβολαίου 

αγοραπωλθςίασ (φορολογικζσ ενθμερότθτεσ, πιςτ/κά εξόφλθςθσ ΕΝΦΚΑ κ.α.). Επίςθσ ςυντάχκθκε νζο 

τοπογραφικό διάγραμμα (ςφμφωνα με τισ νζεσ προδιαγραφζσ) ςε προβολι ΕΓΑ 87 του μθχανικοφ 

Καραγιάννθ Κων/νου που φζρει τθν διλωςθ του Ν 651/1977 και κα προςκομιςκεί ςτον 

ςυμβολαιογράφο θ βεβαίωςθ του Ν4178/2013. Θδθ ςιμερα τα κωλφματα αυτά ζχουν αρκεί και 

πλζον υφίςταται ετοιμότθτα για τθν ολοκλιρωςθ τθσ αγοράσ και τθν κατάρτιςθ του οριςτικοφ 

ςυμβολαίου. Όμωσ, πρζπει να επικαιροποιθκεί θ ανωτζρω ΑΔ, αφοφ λόγω αλλαγισ οικονομικοφ 

ζτουσ και αντίςτοιχου ΚΑ πιςτϊςεωσ ςτον Π/Τ του Διμου, δεν μπορεί να εκτελεςτεί αυτι, αλλ’ 

απαιτείται νζα. Όμωσ όςον αφορά ςτθν αιτιολόγθςθ και τα λοιπά επιμζρουσ ςτοιχεία αυτισ, 



εξακολουκεί και ιςχφει θ απόφαςθ αυτι. Για τθν πλθρότθτα τθσ παροφςασ απόφαςθσ, 

παραπζμπουμε ςτο ςκεπτικό και αιτιολογικό τθσ ΑΔ αυτισ (242/2013), που ζχουν ωσ εξισ: 

« Ο Πρόεδροσ δίνει το λόγο τον Δήμαρχο, ο οποίοσ αναφζρει ότι ο Δήμοσ πρζπει να προβεί ςτην 

αγορά ςυγκεκριμζνου ακινήτου, το οποίο ανήκει ςτουσ κληρονόμουσ Χρήςτου Λεβειδιϊτη, ζχει 

ζκταςη περίπου 650 τμ και ευρίςκεται οριακά εκτόσ ορίων του οικιςμοφ Αγίασ Ελζνησ τησ Τ.Κ. Άνω 

Φαναρίου. Ο λόγοσ για τον οποίο ο Δήμοσ πρζπει να προβεί ςτην αγορά αυτή είναι ότι ςτα πλαίςια 

ςχεδιαςμοφ και εκτζλεςησ του δημοτικοφ ζργου καταςκευήσ εξωτερικοφ αγωγοφ φδρευςησ του 

οικιςμοφ αυτοφ, ο χϊροσ του ακινήτου αυτοφ εκ παραδρομήσ θεωρήθηκε ότι είναι δημοτικόσ και εκεί 

καταςκευάςθηκε ήδη υδρευτική δεξαμενή. Στη ςυνζχεια ανζφερε ότι υπήρξαν διαπραγματεφςεισ με 

τουσ ιδιοκτήτεσ και εκτίμηςη τησ αξίασ του ακινήτου αυτοφ από το Σ.Ο.Ε. ςε φψοσ 10.000 €, ςτο οποίο 

τελικά ςυμφϊνηςαν οι ιδιοκτήτεσ και ζτςι ανατζθηκε ςτον δικηγόρο κ. Πζτρο Πιτςιλό η εκπροςϊπηςη 

του Δήμου ςτην διαδικαςία προετοιμαςίασ και υπογραφήσ των ςχετικϊν ςυμβολαίων. Στα πλαίςια 

τησ εντολήσ αυτήσ, ο κ. Πιτςιλόσ ςυνζταξε την από 8.10.13 ειςήγηςή του προσ το Δ.Σ. για τη λήψη τησ 

απόφαςησ για την απ’ ευθείασ αγορά του ακινήτου, ςτην οποία εν ςυνεχεία παρζπεμψε και η οποία 

ζχει ωσ εξήσ: 

<<Πξνο ην Γήκν Σξνηδελίαο 

Δηζήγεζε 

Πέηξνπ Δ. Πηηζηινύ, δηθεγόξνπ Αζελώλ (ΑΜ 16658 ΓΑ), νδόο Ιππνθξάηνπο 209. 

ρεηηθά κε 

Σν 25
ν
 ζέκα ηεο Η.Γ. ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηεο 09.10.2013 (αγνξά αγξνηεκαρίνπ ηδηνθηεζίαο 

Λεβεηδηώηε ζηνλ νηθηζκό Αγ. Διέλεο ηεο Σ.Κ. Άλσ Φαλαξίνπ). 

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

Ιζηνξηθό: Ο Γήκνο Σξνηδήλαο, ζηα πιαίζηα ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο ηνπ κεγάινπ έξγνπ θαηαζθεπήο 

ιηκλνδεμακελήο ζηνλ Καξαηδά θαη ζπλνδώλ έξγσλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ αξδεπηηθνύ θαη πδξεπηηθνύ 

πξνβιήκαηνο ησλ δπηηθώλ νηθηζκώλ ηνπ Γήκνπ, ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε πξόζθαηα θαη ην έξγν ηεο 

‘Καηαζθεπήο εμσηεξηθνύ αγσγνύ ύδξεπζεο νηθηζκώλ Καξαηδά – Αγ. Διέλεο Άλσ Φαλαξίνπ’. ηα πιαίζηα 

ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ έξγνπ απηνύ κε ηελ εθπόλεζε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο, ν Πξόεδξνο ηνπ ηόηε δεκ. Γηακ. 

Άλσ Φαλαξίνπ θιεζείο από ηνλ κειεηεηή γηα ηελ ππόδεημε ρώξνπ εγθαηάζηαζεο ηεο λέαο δεμακελήο γηα 

ηελ ύδξεπζε ηνπ νηθηζκνύ Αγ. Διέλεο, ιόγσ θαη ηεο ύπαξμεο ζε ζεκείν πεξί ην όξην ηνπ νηθηζκνύ ηεο 

παιαηάο πδξεπηηθήο δεμακελήο, ζεσξώληαο εύινγα όηη θαη ν πέξημ ηεο παιαηάο δεμακελήο ρώξνο αλήθεη 

ζην Γήκν, ππέδεημε σο δεκνηηθό ηνλ ρώξν βόξεηα ηεο πθηζηάκελεο παιαηάο δεμακελήο. Έηζη ζηνλ ρώξν 

απηό βόξεηα από ηελ παιαηά δεμακελή ρσξνζεηήζεθε από ηελ ζρεηηθή κειέηε ε εγθαηάζηαζε λέαο 

δεμακελήο θαη ζρεδηάζζεθε ζρεηηθά θαη ε όδεπζε ηνπ δηθηύνπ, πξνβιέςεηο νη νπνίεο θαη πινπνηήζεθαλ, 

αθνύ ην έξγν εθηειέζζεθε όπσο πξνέβιεπε ε κειέηε. Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο δεμακελήο, 

δηαζηάζεσλ 4Χ4Χ3 πεξίπνπ, νριήζεθε ηειεθσληθά ν Γήκαξρνο από ηνλ θ. Γεσ. Λεβεηδηώηε, ν νπνίνο 

ελεκέξσζε όηη ν ρώξνο απηόο δελ αλήθε ζηνλ Γήκν, αιιά ζηνπο θιεξνλόκνπο Χξήζηνπ ση. Λεβεηδηώηε, 

νη νπνίνη κάιηζηα δελ δηέκελαλ θνληά ώζηε λα ελεκεξώζνπλ λσξίηεξα. Μεηά ηελ πιεξνθνξία απηή, 

αθνινύζεζε έιεγρνο ηνπ ηδηνθηεζηαθνύ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ θαη επηβεβαηώζεθε ηόζν από ηνπο 

ίδηνπο ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ηνπο ηίηινπο πνπ πξνζθόκηζαλ θαη εξεπλήζεθαλ, όζν θαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο 

Σνπ. Κνηλόηεηαο Άλσ Φαλαξίνπ κε έξεπλα πνπ έθαλε όηη όλησο ν ρώξνο απηόο δελ ήηαλ δεκνηηθόο, αιιά 

ηδησηηθόο θαη αλήθε ζηνπο αλσηέξσ θιεξνλόκνπο Χξ. Λεβεηδηώηε. Δπεηδή είρε θαηαζθεπαζηεί θαη ε 

δεμακελή θαη ην δίθηπν, ν Γήκνο εθηίκεζε όηη ην θόζηνο θαηεδάθηζεο ηεο δεμακελήο, απεγθαηάζηαζεο ηνπ 

δηθηύνπ, λέαο κειέηεο γη’ απηά, εμαζθάιηζεο ρξεκαηνδόηεζεο αλαθαηαζθεπήο θαη πινπνίεζήο ηεο είλαη 

κεγάιν ζπγθξηηηθά κε ην θόζηνο αγνξάο ηνπ αθηλήηνπ απηνύ, ην νπνίν είλαη επηθάλεηαο 657,29 ηκ θαη 



επξίζθεηαη νξηαθά εθηόο νηθηζκνύ. Δπηπιένλ παξάγσλ πξνηίκεζεο αγνξάο ηνπ αθηλήηνπ επί ηνπ νπνίνπ εθ 

παξαδξνκήο κελ, εύινγα δε ζεσξήζεθε δεκνηηθό θαη θαηαζθεπάζζεθε ζ’ απηό ε λέα δεμακελή, είλαη ε 

αβεβαηόηεηα γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο κειέηεο θαη ηνπ έξγνπ ηεο απεγθαηάζηαζεο θαη εθ λένπ 

θαηαζθεπήο ηεο δεμακελήο ζε άιινλ ρώξν, αιιά θπξίσο ην γεγνλόο όηη ππάξρεη ζεκαληηθή δπζθνιία 

ζρεδηαζκνύ άιιεο όδεπζεο ηνπ αγσγνύ θαη ηεο αλππαξμίαο άιινπ δεκνηηθνύ ρώξνπ γηα πηζαλή 

εγθαηάζηαζε ηεο λέαο δεμακελήο, νπόηε πάιη ζα εηίζεην ζέκα αγνξάο αθηλήηνπ πξνο εγθαηάζηαζε απηήο 

(ν όκνξνο ηνπ ελ ιόγσ αγξνηεκαρίνπ ρώξνο πνπ έρεη ρηηζηεί ε παιαηά δεμακελή αλήθεη ζηνλ Γήκν, αιιά 

κόλν γηα όζν ρώξν θαηαιακβάλεη ε επηθάλεηα ηεο παιαηάο δεμακελήο, αθνύ κόλνλ απηόο είρε 

παξαρσξεζεί ηόηε ζηελ πξώελ Κνηλόηεηα από ηδηώηεο, ζπλεπώο νύηε ζηνλ ρώξν απηό ρσξεί ε ηπρόλ αλα-

θαηαζθεπή ηεο λέαο δεμακελήο). Έηζη, δεηήζεθε θαη βεβαηώζεθε από ηνπο ηδηνθηήηεο όηη πξνζθέξνπλ ην 

αθίλεηό ηνπο απηό πξνο πώιεζε ζηνλ Γήκν, έλαληη δεηνύκελνπ αληαιιάγκαηνο 15.000 €. Ο Γήκνο, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη πιήξεο δηαθάλεηα γηα ην ηίκεκα θαη πξνο δηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ, πξνθείκελεο απ’ επζείαο αγνξάο αθηλήηνπ, απεπζύλζεθε ζην ώκα Οξθσηώλ 

Δθηηκεηώλ πξνο απνηίκεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ αγξνηεκαρίνπ απηνύ, ώζηε λα πξνηείλεη σο ηίκεκα ηελ 

αμία πνπ ζα εθηηκήζεη ην .Ο.Δ. Όλησο, κε ηελ ππ’ αξηζκ. Φ.7782/12713/19.7.13 έθζεζε εθηίκεζεο, ηελ 

νπνία ππνγξάθνπλ νη νξθσηνί εθηηκεηέο Ι. θνπηάθεο θαη Γ. Πειηρόο, ε αμία ηνπ αγξνηεκαρίνπ απηνύ 

εθηηκήζεθε όηη είλαη 10.000 €.  

Ιδηνθηεζηαθά ην αγξνηεκάρην απηό αλήθεη ζηνπο θιεξνλόκνπο εμ αδηαζέηνπ ηνπ Χξ. . Λεβεηδηώηε (ηίηινο 

θηήζεσο απηνύ ππ’ αξ. 811/1986 ζπκβ/θνπΓηαλλ. Κνπηζνγηάλλε), ήηνη ζηνπο α) Λία ρα Χξήζηνπ 

Λεβεηδηώηε, ην γέλνο Μ. Ληππ, β) Γεσξγία Χξ. Λεβεηδηώηε, σηήξηνπ Χξ. Λεβεηδηώηε θαη δ) Ρνπζ Χξ. 

Λεβεηδηώηε, νη νπνίνη θαηνηθνύλ νη κελ ηξεηο πξώηνη ζην Σέμαο ησλ ΗΠΑ θαη ε δ’ ζηελ Ακθηάιε, 

εθπξνζσπνύληαη δε από ηνλ Γεώξγην ση. Λεβεηδηώηε, θάηνηθν Κεξαηζηλίνπ. Από ηελ επεμεξγαζία ησλ 

ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ πξνέθπςε όηη εθθξεκνύλ δειώζεηο όισλ ησλ ζπληδηνθηεηώλ (έθαζηνο θαηά 25% 

αδηαίξεηα) γηα ηελ ζπκβνιαηνγξαθηθή απνδνρή ηεο θιεξνλνκίαο ηνπ Χξ. . Λεβεηδηώηε, γεγνλόο πνπ 

απνηειεί θαη ηππηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ ζύληαμε αγνξαπσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κε ηνλ Γήκν. 

εκεηώλεηαη επίζεο όηη όινη νη ζπληδηνθηήηεο, όπσο αλαθέξζεθε όηη εθπξνζσπνύληαη δήισζαλ όηη 

ζπκθσλνύλ κε ην ηίκεκα ησλ 10.000 € πνπ όξηζε σο αγνξαία αμία ηνπ αθηλήηνπ ην .Ο.Δ. 

Βάζεη ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ ΚΓΚ (άξζξν 191 ζε ζπλδπαζκό κε άξζξν 186 Ν. 3463/06), γηα ηελ 

αγνξά αθηλήηνπ από Γήκν, γεληθά πξνβιέπεηαη δηελέξγεηα κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, εθηόο εάλ κόλν 

ζπγθεθξηκέλν αθίλεην είλαη θαηάιιειν γηα ηελ πξννξηδόκελε ρξήζε, νπόηε ρσξεί ε απ’ επζείαο αγνξά ηνπ 

κεηά από ζρεηηθή αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γ.. κε απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ κειώλ ηνπ. ηελ 

πξνθείκελε πεξίπησζε, εθ ησλ πξαγκάησλ, κόλν ην ζπγθεθξηκέλν αγξνηεκάρην είλαη θαηάιιειν, αθνύ ήδε 

ην παξαπάλσ έξγν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνύ ύδξεπζεο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο δεμακελήο 

ζρεδηάζζεθε θαη πινπνηήζεθε ήδε πάλσ ζην αθίλεην απηό. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε εηζήγεζή κνπ ζρεηηθά κε ην ζέκα είλαη α) λα ιεθζεί απόθαζε πεξί ηεο απ’ 

επζείαο αγνξάο ηνπ αγξνηεκαρίνπ θιεξνλόκσλ Χξήζηνπ ση. Λεβεηδηώηε, σο κόλνπ θαηάιιεινπ 

αθηλήηνπ γηα ηνλ ζθνπό πνπ πξννξίδεηαη, γηα όινπο ηνπο εηδηθνύο θαη αλαιπηηθά παξαπάλσ εθηηζέκελνπο 

ιόγνπο θαη β) σο ηίκεκα γηα ηελ αγνξά απηή λα νξηζζεί ην ύςνο ηεο αμίαο πνπ ππνιόγηζε ην ώκα 

Οξθσηώλ Δθηηκεηώλ, δειαδή ην πνζό ησλ 10.000 €, ην νπνίν σο πξναλαθέζεθε απνδέρνληαη νη 

πσιεηέο.>> 

Παίρνοντασ πάλι τον λόγο ο Δήμαρχοσ ςυνζχιςε και ολοκλήρωςε την ειςήγηςή του:  Ζτςι, με βάςη όλα 

τα παραπάνω, δηλαδή το γεγονόσ ότι το ςυγκεκριμζνο ακίνητο είναι μοναδικό για τον ςκοπό που 

προαναφζρθηκε και ότι η διαδικαςία απόκτηςήσ του είναι πλζον ςυμφζρουςα και από οικονομικήσ 

απόψεωσ να γίνει με απ’ ευθείασ αγορά όπωσ άλλωςτε προβλζπεται και από τον κϊδικα για τουσ 

λόγουσ που προαναφζρθηκαν και ςυνεπϊσ προτείνω και ειςηγοφμαι την απ’ ευθείασ αγορά του 

ςυγκεκριμζνου ακινήτου.» (Σζλοσ αιτιολογικοφ μζρουσ τθσ ΑΔ 242/2013). 



υνεχίηοντασ και ολοκλθρϊνοντασ ο Διμαρχοσ τθν ειςιγθςι του, αναφζρει επιπλζον τα εξισ: τθν 

περίπου διετία που μεςολάβθςε από τθν παραπάνω ΑΔ και τον υπολογιςμό τθσ αξίασ του ακινιτου 

από το .Ο.Ε., δεν υπάρχουν διαφοροποιιςεισ ςτθν κτθματαγορά που να διαφοροποιοφν το 

ςυμφωνθκζν τίμθμα των 10.000 € για τθν αγορά του εν λόγω αγροτεμαχίου, ςυνεπϊσ οι 

διαπιςτϊςεισ και θ εκτίμθςθ αξίασ που αναφζρονται τόςο ςτθν ανωτζρω ζκκεςθ του .Ο.Ε., όςο και 

ςτθν ΑΔ 242/2013 ιςχφουν απολφτωσ και ςιμερα. Επίςθσ, λόγω τθσ ενδιάμεςθσ εφαρμογισ του Ν. 

4178/2013, εκπονικθκε νζο τοπογραφικό διάγραμμα του ακινιτου αυτοφ ςτο προβολικό ςφςτθμα 

ΕΓΑ 87, το από 11ο.2015 του μθχανικοφ Κων. Καραγιάννθ ςτο οποίο αναγράφεται  θ διλωςθ του 

Ν.651/1977, και κα προςκομιςκεί  βεβαίωςθ του Ν.4178/2013. φμφωνα δε με τθν ακριβζςτερθ 

μζτρθςθ ςτο τοπογραφικό αυτό, το ςυγκεκριμζνο ακίνθτο ζχει επιφάνεια 657,29 τμ και ευρίςκεται 

κατά 0,07 τμ εντόσ του οικιςμοφ τθσ Αγίασ Ελζνθσ και κατά το λοιπό τμιμα αυτοφ εκτόσ του οικιςμοφ. 

θμειϊνεται τζλοσ, ωσ επεξιγθςθ για το ζγκυρο τθσ επικείμενθσ ςφμβαςθσ αγοράσ του ακινιτου 

αυτοφ, ότι θ καταςκευι τθσ δεξαμενισ εντόσ αυτοφ ςυνιςτά κατά τθ ρθτι διάταξθ του άρκρου 209 §6 

ΔΚΚ (Ν.3463/2006)(όπωσ θ παράγραφοσ αυτι αντικαταςτάκθκε με το άρ. 22§8 Ν. 4258/2014) 

καταςκευι τεχνικοφ ζργου και εγκατάςταςθσ που εξυπθρετεί τθν φδρευςθ τουΔιμου, με πρόβλεψθ 

από τεχνικι μελζτθ(ςυγκεκριμζνα, θ δεξαμενι αυτι προβλζπεται και χωροκετείται ςτον χϊρο που 

οικοδομικθκε από τθ ςχετικι υπ’ αρ. 176/2007 οριςτικι μελζτθ του ζργου ‘Καταςκευισ εξωτερικοφ 

αγωγοφ φδρευςθσ οικιςμϊν Καρατηά – Αγ. Ελζνθσ Άνω Φαναρίου’, όπωσ αυτι επικαιροποιικθκε με 

τθν υπ’ αρ. 149/2008 μελζτθ, οι οποίεσ νόμιμα κεωρθμζνεσ από τθν ΣΤΔΚ Πειραιά, εγκρίκθκαν με τθν 

ΑΔ 169/2008 του Διμου Σροιηινασ), και ςυνεπϊσ δεν υπόκεινται ςτουσ όρουσ και περιοριςμοφσ των 

ςχετικϊν πολεοδομικϊν διατάξεων του Ν.4178/13, αφοφ για τθν καταςκευι τουσ δεν απαιτείται θ 

ζκδοςθ άδειασ δόμθςθσ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Κατά ςυνζπεια όλων των παραπάνω, ειςθγοφμαι τθν επικαιροποίθςθ τθσ ΑΔ 242/2013 και τθν απ’ 

ευκείασ αγορά του ςυγκεκριμζνου ακινιτου για τουσ ςε αυτιν εκτικζμενουσ αναλυτικά λόγουσ, 

ζναντι του ιδίου ςυμφωνθκζντοσ τιμιματοσ των 10.000 €, ςτο οποίο οι πωλθτζσ εξακολουκοφν και 

ςυμφωνοφν, όπωσ προ θμερϊν μου ανακοίνωςαν δια του πλθρεξουςίου τουσ κ. Γ. Λεβειδιϊτθ ςε 

ςχετικι επικοινωνία προσ επιβεβαίωςθ τθσ υφιςτάμενθσ ςυμφωνίασ. 

Ακολοφκθςε διάλογοσ 

Σο Δθμοτικό υμβοφλιο 

Αφοφ ζλαβε υπ’ όψιν: 

1.- Σισ διατάξεισ των άρκρων 191, 186§6, 93 επ., 209 και 212 επ. ΚΔΚ (Ν.3463/06) 

2.- Σισ διατάξεισ των άρκρων 65 επ. Ν.3852/10      

3.- Σισ διατάξεισ των άρκρων 209§6 Ν.3463/06 όπωσ ιςχφει και αρ. 1 και 7-9 Ν.4178/2013 

4.- Σθν μελζτθ του ζργου τθσ ‘Καταςκευισ εξωτερικοφ αγωγοφ φδρευςθσ οικιςμϊν Καρατηά – Αγ. 

Ελζνθσ Άνω Φαναρίου’ και τθν ΑΔ 149/2008 του τζωσ Διμου Σροιηινασ. 

5.- Σα ςτοιχεία ιδιοκτθςίασ των κλθρονόμων Χριςτου Λεβειδιϊτθ επί του ανωτζρω περιγραφζντοσ 

ακινιτου (τίτλοι, πιςτ/κά, ςχεδιαγράμματα κλπ), κακϊσ και τα ςτοιχεία υπολογιςμοφ αντικειμενικισ 

αξίασ του εν λόγω ακινιτου και τθν με αρικμό Φ.7782/12713/19.7.13 ζκκεςθ εκτίμθςθσ του .Ο.Ε., 

τθν οποία υπογράφουν οι ορκωτοί εκτιμθτζσ Κ. κουτάκθσ και Γ. Πθλιχόσ. 

6.- Σθν ΑΔ 242/2013 και το υποβλθτικό αυτισ προσ τθν Αποκ. Δκςθ Αττικισ/ΔνςθΔκςθσ για τον 

προβλεπόμενο ζλεγχο νομιμότθτασ υπ’ αρ. πρωτ. 8662/15.10.2013 ζγγραφο, 



7.- Σθν Α.Ο.Ε. 123/2013 περί ανακζςεωσ τθσ ςχετικισ εκπροςϊπθςθσ του Διμου ςτον κ. Πιτςιλό, 

8.- Σον εγκεκριμζνο Π/Τ του Διμου ζτουσ 2015, ωσ αναμορφωκείσ ιςχφει και  

9.- Σθν ειςιγθςθ του Δθμάρχου,  

Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

Μειοψθφοφντοσ του υμβοφλου κου Δαρςινοφ Νίκου-τράτου 

1.- Σθν επικαιροποίθςθ τθσ ΑΔ 242/2013 του Διμου Σροιηθνίασ. 

2.- Σθν απ’ ευκείασ αγορά του αγροτεμαχίου τωνα) Λίασχασ Χριςτου Λεβειδιϊτθ, το γζνοσ Μ. Λιππ, β) 

Γεωργίασ Χρ. Λεβειδιϊτθ, ωτιριου Χρ. Λεβειδιϊτθ και δ) Ρουκ Χρ. Λεβειδιϊτθ ςτθν κζςθ «Αλϊνι» 

τθσ Σοπ. Κοινότθτασ Άνω Φαναρίου του Διμου Σροιηθνίασ, το οποίο ζχει ςυνολικι επιφάνεια 657.29 

τμ, ωσ μόνου  κατάλλθλου για τον παραπάνω ςκοπό τθσ κζςεωσ ςε αυτό υδρευτικισ δεξαμενισ, όπωσ 

αυτι και ο ςχετικόσ αγωγόσ περιγράφονται ςτθν μελζτθ ‘Καταςκευισ εξωτερικοφ αγωγοφ φδρευςθσ 

οικιςμϊν Καρατηά – Αγ. Ελζνθσ Άνω Φαναρίου’και όπωσ το εν λόγω ακίνθτο εμφαίνεται υπό τα 

ςτοιχεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ςτο από 11ο/2015 τοπογραφικό διάγραμμα του μθχανικοφ Κων/νου 

Καραγιάννθ. 

3.- Η απ’ ευκείασ αγορά κα γίνει με τίμθμα 10.000 € για τουσ λόγουσ που αναλφονται και 

επεξθγοφνται ςτθν ανωτζρω ΑΔ 242/2013 (ςτθν επί αυτισ ειςιγθςθ Δθμάρχου και δικθγόρου κ. Π. 

Πιτςιλοφ). 

4.- Σθν ανάκεςθ τθσ ςυντάξεωσ ςχετικϊν ςυμβολαίων ςτον ςυμβολαιογράφο Καλαυρίασ ταφρο Ρεϊηθ 

και 

5. Σθν διάκεςθ πίςτωςθσ 10.000 € από τον ΚΑ 00.7112, 00.6821 και 00.6494 του Π/Τ του Διμου για 

τθν καταβολι του τιμιματοσ τθσ εν λόγω αγοράσ, ενϊ τα αναγκαία λοιπά κονδφλια για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ αγοράσ (αμοιβι ςυμβ/φου, Τποκθκοφφλακοσ κλπ ζξοδα) κα διατεκοφν με απόφαςθ 

τθσ αρμόδιασ Ο.Ε. 

Η Παροφςα απόφαςθ ζλαβε αφξοντα αρικμό 266/2015 
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                                            ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

                           Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

          Κων/νος      Πατοσλιάς 

 


