
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ                                                 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
ΔΘΜΟ   ΣΡΟΛΗΘΝΛΑ-ΜΕΚΑΝΩΝ                                                    
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

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

Από το πρακτικό τθσ με αρικμό 31/2015 

υνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου ΣΡΟΛΗΘΝΛΑ-ΜΕΚΑΝΩΝ 

ΑΠΟΦΑΘ:267/2015  

ΘΕΜΑ: «Επηθαηροποίεζε ηφλ 241/2013 θαη 191/2015 αποθάζεφλ Δ.Σ γηα ηελ αγορά 

αγροηεκατίοσ ζηολ οηθηζκό Τροηδήλας». 

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 Κεοδϊρα, 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.- ΔΘΜΑΡΧΟ:  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-

Ηερβόσ 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 3ο  κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Επηθαηροποίεζε ηφλ 241/2013 θαη 

191/2015 αποθάζεφλ Δ.Σ γηα ηελ αγορά αγροηεκατίοσ ζηολ οηθηζκό Τροηδήλας». 

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:3ο Η/Δ.                                                         ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 267/2015 

 

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

εξισ: Ο Διμοσ, με τθν υπ’ αρ. 241/2013 ΑΔ αποφάςιςε τθν απ’ ευκείασ αγορά του αγροτεμαχίου 

του Δθμθτρίου Αναγνωςτόπουλου ςτθ κζςθ «Άγιοσ Νικόλαοσ» τθσ Σοπ. Κοινότθτασ Σροιηινασ, 

(εμφανιηόμενο κατά τθν ΑΔ αυτι ωσ επιφάνειασ 908,18 τμ ςτο αναφερόμενο ςε αυτιν από 

7ο/2013 τοπογραφικό διάγραμμα του μθχανικοφ Λωάννθ Χοφντα), ωσ μόνου κατάλλθλου για τον 

ςκοπό τθσ επζκταςθσ του ομόρου προσ ανατολικά Κοιμθτθρίου του οικιςμοφ τθσ Σροιηινασ, ζναντι 

τιμιματοσ 4.000 €, το οποίο αντιςτοιχεί ςτθν εκτίμθςθ τθσ αξίασ του που διενεργικθκε τον 2ο.2014 

από τον πιςτοποιθμζνο Εκτιμθτι R.E.V. πολ. Μθχανικό Λω. κουτάκθ και ςτο οποίο τελικά 

ςυμφϊνθςε ο πωλθτισ. Θ ΑΔ αυτι δεν υλοποιικθκε ζωσ ςιμερα, επειδι ο πωλθτισ κ. Δ. 

Αναγνωςτόπουλοσ ζωσ πρόςφατα δεν ςυμφωνοφςε με το προςφερόμενο με τθν παραπάνω ΑΔ 

τίμθμα.  Ιδθ από τον 5ο.2015 ο κ. Δ. Αναγνωςτόπουλοσ επανιλκε ςτο κζμα τθσ αγοραπωλθςίασ 

αυτισ και υπζβαλε ςχετικά τθν υπ’ αρ. πρωτ. 3360/28.5.15 αίτθςι του, επί τθσ οποίασ και ο Διμοσ 

το μεν απάντθςε δια του υπ’ αρ. πρωτ. 4992/27.7.15 εγγράφου του, το δε επιβεβαίωςε το 

ενδιαφζρον του για τθν αγορά αυτι με τθν ΑΔ 191/2015, με τθν οποία επικαιροποίθςε τθν 

ανωτζρω 241/13 ΑΔ για τθν αγορά του ακινιτου του αυτοφ, με το ίδιο αρχικά προςφερκζν τίμθμα, 

αφοφ δεν διαφοροποιικθκαν ενδιάμεςα τα δεδομζνα τθσ τοπικισ κτθματαγοράσ, ϊςτε να 

διαφοροποιθκεί και το προςφερόμενο τίμθμα. Ζτςι, ο κ. Δθμ. Αναγνωςτόπουλοσ τελικά ςυμφϊνθςε 

ςτο προςφερόμενο εξ αρχισ από τον Διμο τίμθμα για τθν πϊλθςθ του ακινιτου του αυτοφ (4.000 

€), ενϊ και με το  από 7ο/2015  τοπογραφικό διάγραμμα του ιδίου μθχανικοφ Λω. Χοφντα (με τθν επ’ 



αυτοφ διλωςθ του Ν.651/1977 και επίςθσ κα προςκομιςκεί ςε ςυμβολαιογράφο θ βεβαίωςθ του 

Ν4178/2013), θ υπόκεςθ είναι ϊριμθ για τθν υλοποίθςθ τθσ ςυμφωνίασ. Ζτςι πρζπει να 

επικαιροποιθκεί θ ανωτζρω ΑΔ 241/2013, 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 (241/2013), που ζχουν ωσ εξισ: 

«Ο Πρόεδροσ δίνει το λόγο τον Διμαρχο, ο οποίοσ αναφζρει ότι ο Διμοσ πρζπει να προβεί ςτθν 

αγορά ςυγκεκριμζνου ακινιτου, το οποίο ανικει ςτον Δθμιτριο Αναγνωςτόπουλο, ζχει ζκταςθ 

περίπου ζνα ςτρζμμα και το οποίο ςυνορεφει ανατολικά με το Κοιμθτιριο Αγ. Νικολάου Τροιηινασ. 

Ο λόγοσ για τον οποίο ο Διμοσ πρζπει να προβεί ςτθν αγορά αυτι είναι ότι ο χϊροσ ταφισ του 

Κοιμθτθρίου είναι κορεςμζνοσ και υπάρχει ανάγκθ επζκταςθσ αυτοφ, ενϊ ςφμφωνα με τθ ςχετικι 

από 17.9.13 ζκκεςθ αυτοψίασ τθσ ειδικοφ μου ςυνεργάτθ, αρμόδιασ για τεχνικισ φφςεωσ κζματα, 

μθχανικοφ κασ Μ. Δανοποφλου, το ςυγκεκριμζνο αγροτεμάχιο είναι το μόνο κατάλλθλο για τον 

παραπάνω ςκοπό.  Στο ςθμείο αυτό κεϊρθςε ςκόπιμο να παραπζμψει ςτθν ζκκεςθ αυτι, θ οποία 

αναλφει πλιρωσ και αιτιολογθμζνα το κζμα και θ οποία ζχει ωσ εξισ: 

«Πξνο: Πξφεδξν Γ.Σ. θ. Σππξ. Καξλέδε 

Θέκα: Έθζεζε απηνςίαο αθηλήησλ. 

Σε εθηέιεζε ηεο εληνιήο Γεκάξρνπ γηα δηελέξγεηα απηνςίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνηκεηεξίνπ ηνπ νηθηζκνχ 

Τξνηδήλαο ηεο νκψλπκεο Τνπηθήο Κνηλφηεηαο ηνπ Γήκνπ θαη ζχληαμεο ζρεηηθήο εθζέζεσο γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηα θαη πξνζθνξφηεηα ησλ νκφξσλ ζε απηφ αγξνηεκαρίσλ πξνο αγνξά ηνπ Γήκνπ εθηάζεσο 

γηα ηελ επέθηαζε ηνπ Νεθξνηαθίνπ, κεηέβελ ζήκεξα επηηνπίσο θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ Πξφεδξνπ ηεο 

Τ.Κ. Τξνηδήλαο εμέηαζα ηα αθίλεηα πνπ εθηείλνληαη γχξσ απφ απηφ θαη ζαο εθζέησ ζρεηηθά ηα εμήο:    

Τν θνηκεηήξην Αγ. Νηθνιάνπ Τξνηδήλαο εληνπίδεηαη πεξίπνπ 150 κέηξα βνξεηνδπηηθά ηνπ νηθηζκνχ ηεο 

Τξνηδήλαο ζε ζεκείν φπνπ αλαπηχζζνληαη αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο κε ειηέο θαη εζπεξηδνεηδή, θπξίσο 

ιεκνληέο. Η πξφζβαζε έσο απηφ γίλεηαη απφ θνηλφρξεζηε δηακνξθσκέλε νδφ ε νπνία θζάλεη έσο ηελ 

είζνδν ηνπ λεθξνηαθείνπ ζηελ βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά απηνχ. Απφ απηφ ην ζεκείν εθθηλεί άιιε 

αγξνηηθή ρσκάηηλε νδφο, ε νπνία έρεη κέζν πιάηνο 3 κέηξσλ, ε νπνία νδεχεη θαηά κήθνο ηνπ 

αλαηνιηθνχ καλδξφηνηρνπ ηνπ λεθξνηαθείνπ πξνο λφην θαη ζηε ΝΑ γσλία απηνχ ζηξέθεηαη πξνο δπηηθά 

θαη εθαπηφκελε ζε φιε ηε λφηηα πξφζνςε ηνπ καλδξφηνηρνπ ηνπ λεθξνηαθείνπ θαηεπζχλεηαη δπηηθά θαη 

νδεχεη πξνο αγξνηηθά αθίλεηα, ησλ νπνίσλ έηζη εμππεξεηείηαη ε πξνζβαζηκφηεηα θαη νη αλάγθεο 

θαιιηέξγεηαο θαη κεηαθνξάο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ.  

Σπλεπψο, ην Νεθξνηαθείν ζπλνξεχεη αλαηνιηθά θαη λφηηα κε αγξνηηθή νδφ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ 

ελδερφκελε επέθηαζή ηνπ πξνο ηηο πιεπξέο απηέο πξνβιεκαηηθή, δηφηη νχηε ε ππάξρνπζα φδεπζε ηεο 

αγξνηηθήο νδνχ κπνξεί λα κεηαηεζεί, νχηε βέβαηα εμππεξεηνχληαη νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ 

Κνηκεηήξηνπ εάλ ε έθηαζε  θαηά ηελ νπνία ζα επεθηαζεί δελ ζα είλαη ζπλερφκελε κε απηφ (αθνχ πξνο 

ηηο πιεπξέο απηέο ζα δηαθφπηεη ηελ ζπλέρεηα ηεο έθηαζεο ηνπ θνηκεηεξίνπ ε πθηζηάκελε αγξνηηθή νδφο). 

Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, κπνξεί λα εμεηαζηεί ε επέθηαζε ηνπ ρψξνπ ηαθήο ηνπ λεθξνηαθείνπ κφλν πξνο ηε 

δπηηθή θαη ηε βφξεηα πιεπξά. Δηδηθφηεξα: 

Γπηηθά ηνπ ρψξνπ ηνπ Κνηκεηεξίνπ, εθηείλεηαη ρέξζν αγξνηεκάρην ηδηνθηεζίαο Γεκήηξηνπ 

Αλαγλσζηφπνπινπ επηθάλεηαο πεξίπνπ ελφο ζηξέκκαηνο, ην νπνίν είλαη ζρήκαηνο ηεηξαγψλνπ. Τν κήθνο 

ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο απηνχ (θνηλήο κε ην δπηηθφ φξην ηνπ λεθξνηαθείνπ) είλαη κήθνπο πεξίπνπ 33 

κέηξσλ θαη είλαη ίζε κε ηελ αληίζηνηρε πιεπξά ηνπ λεθξνηαθείνπ ιφγσ ηεο χπαξμεο ηνπ εθαπηφκελνπ 

ζηε λφηηα πιεπξά θαη ησλ δχν αθηλήησλ αγξνηηθνχ δξφκνπ θαη ηεο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο θαηά κήθνο 

ηνπ βνξείνπ νξίνπ θαη ησλ δχν, φπνπ ζην κελ αθίλεην Αλαγλσζηφπνπινπ ππάξρεη μεξνιηζηά, ελψ ζην 



Κνηκεηήξην καλδξφηνηρνο. Έηζη ηπρφλ επηινγή ηνπ αθηλήηνπ απηνχ, δεκηνπξγεί νξζνγσληζκέλν θαη 

ζπκκεηξηθφ εληαίν ρψξν γηα ην λεθξνηαθείν, ελψ ε επηθάλεηά ηνπ είλαη επαξθήο γηα ην ζθνπφ πνπ 

δεηείηαη.  

Καηά κήθνο ηνπ βνξείνπ νξίνπ ηνπ λεθξνηαθείνπ, φπσο πξνεθηέζεθε ππάξρεη ζεκαληηθή πςνκεηξηθή 

δηαθνξά κέζνπ χςνπο πεξίπνπ ελφο κέηξνπ, ελψ επίζεο παξαηεξείηαη θαη κηθξή θαησθέξεηα ηνπ 

εδάθνπο πξνο βνξξάλ. Τν αθίλεην πνπ εθηείλεηαη βφξεηα ηνπ λεθξνηαθείνπ, είλαη ηδηνθηεζίαο 

θιεξνλφκσλ Κσλ/λνπ Μεηξψθα, είλαη εθηάζεσο πεξίπνπ ηξηψλ ζηξεκκάησλ, είλαη αξδεπφκελν θαη 

θαιιηεξγείηαη κε ιεκνληέο. Τπρφλ επηινγή ηνπ αθηλήηνπ απηνχ, ζα επηθέξεη ηερληθέο δπζθνιίεο θαη 

ζεκαληηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν, δηφηη α) ε έθηαζή ηνπ είλαη κεγάιε γηα 

ην ζθνπφ πνπ δεηείηαη λα εθπιεξσζεί θαη βεβαίσο δελ είλαη δπλαηή ε θαηάηκεζε ηνπ αθηλήηνπ απηνχ, 

αιιά επηπιένλ ηπρφλ απαιινηξίσζε κηθξνχ ηκήκαηφο ηνπ ζα επηθέξεη ηφζνλ κεγαιχηεξε δπζθνιία 

πινπνίεζεο, ζε ζρέζε κε ηελ κεηαβίβαζε κε ζπκβφιαην, φζν θαη ζεκαληηθή ρξνληθή θαζπζηέξεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ, ελψ πξνθαλψο ππάξρεη επείγσλ ραξαθηήξαο γηα ηελ επέθηαζε ηνπ λεθξνηαθείνπ ιφγσ 

θνξεζκνχ ηνπ ππάξρνληνο ρψξνπ. Δπηπιένλ, δειαδή αθφκε θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα κπνξνχζε λα 

απνθεπρζεί ην ακέζσο παξαπάλσ θψιπκα, β) ιφγσ ηεο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο θαη ηεο εθείζελ πξνο Β 

θαησθεξηθήο θιίζεσο ηνπ εδάθνπο, ζα απαηηεζεί εδαθνινγηθή δηακφξθσζε ηνπ ππφ επέθηαζε ρψξνπ κε 

επηρσκάησζε, ψζηε λα αλπςσζεί ζην επίπεδν ηνπ ππάξρνληνο ρψξνπ, γηα ηελ νπνία ζα απαηηεζνχλ (γηα 

επηθάλεηα ελφο ζηξέκκαηνο) ηνπιάρηζηνλ 1.500 θ.κ. ρψκαηνο. Δπίζεο, γ) ε αμία ηνπ αθηλήηνπ απηνχ σο 

αξδεπφκελνπ θαη κε πνιπεηή θαιιηέξγεηα εζπεξηδνεηδψλ, είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε αλά ζηξέκκα απφ 

ην αθίλεην Αλαγλσζηφπνπινπ θαη ζπλεπψο ζα απαηηεζεί πνιχ κεγαιχηεξν ηίκεκα γηα απφθηεζε ελφο 

ζηξέκκαηνο.  

Λακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ φισλ ησλ παξαπάλσ, ε εθηίκεζή κνπ είλαη φηη γηα ηελ επέθηαζε ηνπ 

λεθξνηαθείνπ Τξνηδήλαο, κφλν θαηάιιειν αθίλεην γηα ηνλ ζθνπφ απηφ είλαη ην αγξνηεκάρην ηδηνθηεζίαο 

Γεκήηξηνπ Αλαγλσζηφπνπινπ, ην νπνίν είλαη φκνξν ηνπ λεθξνηαθείνπ πξνο δπζκάο. 

Η εηδηθή Σπλεξγάηεο Γεκάξρνπ  (αξκφδηα γηα ηερληθήο θχζεσο ζέκαηα) 

Μαξία Φαξ. Γαλνπνχινπ» 

Στθ ςυνζχεια ανζφερε ότι υπιρξαν διαπραγματεφςεισ με τον ιδιοκτιτθ, ο οποίοσ δζχεται να πωλιςει 

το ακίνθτο αυτό ςτο Διμο και ηθτά ωσ τίμθμα ποςό 15.000 €.  Ζτςι, ο Διμοσ κεϊρθςε ςκόπιμο να 

ανακζςει ςτον δικθγόρο κ. Πζτρο Πιτςιλό τθν εκπροςϊπθςθ του Διμου ςτθν διαδικαςία 

προετοιμαςίασ λιψθσ ςχετικισ απόφαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου  και ςε περίπτωςθ απόφαςθσ 

περί τθσ αγοράσ του ακινιτου και τθσ προετοιμαςίασ και υπογραφισ των ςχετικϊν ςυμβολαίων. Στα 

πλαίςια τθσ εντολισ αυτισ, ο κ. Πιτςιλόσ ςυνζταξε τθν από 8.10.13 ειςιγθςι του προσ το Δ.Σ. για τθ 

λιψθ τθσ απόφαςθσ για τθν απ’ ευκείασ αγορά του ακινιτου, ςτθν οποία εν ςυνεχεία παρζπεμψε 

και θ οποία ζχει ωσ εξισ: 

«Πξνο ην Γήκν Τξνηδελίαο 

Δηζήγεζε 

Πέηξνπ Δ. Πηηζηινχ, δηθεγφξνπ Αζελψλ (ΑΜ 16658 ΓΣΑ), νδφο Ιππνθξάηνπο 209. 

Σρεηηθά κε 

Τν 24
ν
 ζέκα ηεο Η.Γ. ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.Σ. ηεο 09.10.2013 (αγνξά αγξνηεκαρίνπ Γεκ. 

Αλαγλσζηφπνπινπ ζηελ Τ.Κ. Τξνηδήλαο). 

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



Όπσο έρεη θαηαζηεί γλσζηφ, ππάξρεη πξφβιεκα επάξθεηαο ρψξνπ ζην Νεθξνηαθείν Αγίνπ Νηθνιάνπ ηνπ 

νηθηζκνχ  Τξνηδήλαο ηεο νκψλπκεο Τνπηθήο Κνηλφηεηαο. Τν πξφβιεκα απηφ κπνξεί λα επηιπζεί κε 

επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ Κνηκεηεξίνπ, κεηά απφ αγνξά ελφο νκφξνπ ζε απηφ αθηλήηνπ, θαηάιιεινπ γηα 

ην ζθνπφ πνπ πξέπεη λα εμππεξεηεζεί. Βάζεη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ ΚΓΚ (άξζξν 191 ζε 

ζπλδπαζκφ κε άξζξν 186 Ν. 3463/06), γεληθά πξνβιέπεηαη δηελέξγεηα κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, εθηφο 

εάλ κφλν ζπγθεθξηκέλν αθίλεην είλαη θαηάιιειν γηα ηελ πξννξηδφκελε ρξήζε, νπφηε ρσξεί ε απ’ 

επζείαο αγνξά ηνπ κεηά απφ ζρεηηθή αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.Σ. κε απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3 

ησλ κειψλ ηνπ. Σηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, εθ ησλ πξαγκάησλ, κφλν αθίλεηα πνπ ζπλνξεχνπλ κε ην 

αθίλεην ηνπ Κνηκεηεξίνπ Αγ. Νηθνιάνπ Τξνηδήλαο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη θαηάιιεια, αθνχ δελ λνείηαη 

επέθηαζε ρψξνπ Νεθξνηαθείνπ ζε μερσξηζηφ, κε ζπλερφκελν θαη αλεμάξηεην αθίλεην.  Ο Γήκνο 

δηεξεχλεζε ηφζν ηελ θαηαιιειφηεηα, φζν θαη ηελ πξνζθνξά αθηλήησλ νκφξσλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ θαη κεηά 

απφ έξεπλα ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη απηνςία πνπ δηελήξγεζε ε αξκφδηα γηα ηερληθήο θχζεσο ζέκαηα 

εηδηθή ζπλεξγάηεο Γεκάξρνπ, κεραληθφο θ. Μ. Γαλνπνχινπ, καδί κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Τ.Κ. Τξνηδήλαο, 

ζπληάρζεθε ζρεηηθά ε απφ 17.9.13 έθζεζε ηεο πξψηεο. Σε απηήλ αλαιχεηαη φηη αλαηνιηθά θαη λφηηα ηνπ 

θνηκεηεξίνπ δελ είλαη δπλαηή ε επέθηαζε ιφγσ ηεο χπαξμεο εθαπηφκελεο αγξνηηθήο νδνχ, βφξεηα επίζεο 

δελ είλαη ζθφπηκε ε επέθηαζε γηα πνιινχο ιφγνπο πνπ αλαιχνληαη επαξθψο ζηελ έθζεζε απηή (ηίζεηαη 

θψιπκα θαηάηκεζεο αθνχ ην αθίλεην είλαη κεγαιχηεξν ηνπ δεηνχκελνπ, φπσο επίζεο θαη ηίζεηαη δήηεκα 

αχμεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο επέθηαζεο ιφγσ αλάγθεο εδαθνινγηθήο δηακφξθσζεο θαη κεγαιχηεξεο αμίαο 

ηνπ αθηλήηνπ απηνχ σο αξδεπφκελνπ θαη θαιιηεξγνχκελνπ κε ιεκνληέο), ελψ κφλν θαηάιιειν αθίλεην 

γηα ην ζθνπφ ηεο επέθηαζεο θξίλεηαη ην επξηζθφκελν δπηηθά, ηδηνθηεζίαο Γεκήηξηνπ Αλαγλσζηφπνπινπ 

ηνπ Αζαλαζίνπ, επηθάλεηαο πεξίπνπ ελφο ζηξέκκαηνο, ρέξζνπ θαη ζρήκαηνο απνιχησο θαηάιιεινπ γηα 

ηελ πξννξηδφκελε ρξήζε. Σε ζπλέρεηα ησλ ελεξγεηψλ απηψλ, ν Γήκνο δήηεζε απφ ηνλ θ. Γ. 

Αλαγλσζηφπνπιν λα εθθξάζεη ηπρφλ ελδηαθέξνλ ηνπ πψιεζεο ηνπ αθηλήηνπ απηνχ θαη ηνπ ηηκήκαηνο 

πνπ επηζπκεί λα ιάβεη (έγγξαθν Γήκνπ 7817/18.9.13). Ο θ. Γ. Αλαγλσζηφπνπινο κε ηελ απφ 25.9.13 

έγγξαθε απάληεζή ηνπ, βεβαηψλεη φηη πσιεί ην αγξνηεκάρην απηφ θαη δεηάεη σο ηίκεκα 15.000 €, 

πξνζθφκηζε κάιηζηα κεηά αλαδήηεζή κνπ θαη ζρεηηθά ζηνηρεία (ηίηιν θηήζεο, ηνπνγξαθηθφ θαη έληππν 

Δ9). Δπί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαη κεηά δηελέξγεηά κνπ ειέγρνπ ηίηισλ ζην Υπνζεθνθπιαθείν Καιαπξίαο, 

πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν ζπγθεθξηκέλνο είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ ελ ιφγσ αθηλήηνπ, φκσο εθθξεκεί ε απ’ 

απηφλ ζχληαμε ζρεηηθήο ζπκβνιαηνγξαθηθήο δήισζεο απνδνρήο ηεο θιεξνλνκηάο ηνπ παηξφο ηνπ, 

δεδνκέλνπ φηη  πξνζθφκηζε σο ηίηιν ηελ απφ 9.9.1968 δεκφζηα δηαζήθε ηνπ παηξφο ηνπ, ππ’ αξ. 14065 

ζηνλ ζπκβ/θν Μ. Κππξησηάθε. Γειαδή δελ ακθηζβεηείηαη ε ηδηνθηεζία ηνπ απηή, πιελ φκσο πξέπεη λα 

πεξηέιζεη ηππηθά ην αθίλεηφ ηνπ ζην φλνκά ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθά, φπεξ θαη απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο 

αγνξάο απ’ ηνλ Γήκν. Όηη επίζεο, βάζεη ηνπ απφ 7/2013 ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο γηα ην αθίλεην 

απηφ ηνπ κεραληθνχ Ισ. Φνχληα, απηφ έρεη αθξηβή έθηαζε 908,18 ηκ (απνηππψλνληαη ζε απηφ θαη πνιιέο 

απφ ηηο δηαπηζηψζεηο Μ. Γαλνπνχινπ ζηελ έθζεζε απηνςίαο ηεο, εηδηθά πεξί ηεο νδνχ λφηηα θαη ηεο 

πςνκεηξηθήο δηαθνξάο πξνο βνξξά).  

Γηα ην δεηνχκελν απ’ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ απηνχ ηίκεκα (15.000 €), ειιείςεη ζηνηρείσλ 

αγνξαπσιεζηψλ θαηά ηα ηειεπηαία έηε, δπζρεξαίλεηαη θαη θαζίζηαηαη ππνθεηκεληθή ε αληίιεςε γηα ην 

χςνο ηεο δεηνχκελεο αμίαο γηα ηελ αγνξά ηνπ. Σπλεπψο επεηδή α) ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην, φπσο θαη φια 

ηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ νθείινπλ λα απνβιέπνπλ ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο ηνπ 

Γήκνπ θαη β) πξνθαλψο είλαη ην κφλν θαηάιιειν αθίλεην γηα ην ζθνπφ πνπ δεηείηαη, νπφηε δελ κπνξεί 

λα εθηεζεί ζε δεκνπξαζηαθή δηαδηθαζία κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, πξνηείλεηαη ε πιένλ ελδεδεηγκέλε θαη 

απφιπηα δηαθαλήο επηινγή ηεο αλαζέζεσο ζην Σψκα Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ εθηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπ ελ 

ιφγσ αθηλήηνπ θαη’ (αλαινγηθή) εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο αξ. 186 §6 ΚΓΚ πνπ πξνβιέπεη ηελ εθηίκεζε 

Σ.Ο.Δ. γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ ηηκήκαηνο ηεο απ’ επζείαο αγνξάο απφ Γήκν αθηλήηνπ. 

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

επζείαο αγνξάο ηνπ αγξνηεκαρίνπ Γεκ. Αλαγλσζηφπνπινπ, σο κφλνπ θαηάιιεινπ αθηλήηνπ γηα ηνλ 

ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη, γηα φινπο ηνπο εηδηθνχο θαη αλαιπηηθά εθηηζέκελνπο ιφγνπο ζηελ έθζεζε 

απηνςίαο ηεο κεραληθνχ Μ. Γαλνπνχινπ θαη β) σο ηίκεκα γηα ηελ αγνξά απηή λα νξηζζεί ην χςνο ηεο 

αμίαο πνπ ζα ππνινγίζεη ην Σψκα Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ κεη’ αίηεζε ηνπ Γήκνπ. Γειαδή, κεηά ηελ 



εθηίκεζε αμίαο ηνπ ππφ πψιεζε αθηλήηνπ απ’ ην Σ.Ο.Δ., λα πξνηαζεί  πξνο ηνλ θ. Γ. Αλαγλσζηφπνπιν 

σο ηίκεκα απηφ πνπ ζα αμηνινγήζεη ην Σ.Ο.Δ. σο πξαγκαηηθή αμία απνθηήζεσο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

αθηλήηνπ, ρσξίο νηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ή αχμεζε απηήο ηφζν απφ ηελ αμία πνπ ζα πξνηείλεη ην 

Σ.Ο.Δ., φζν θαη απφ ηελ αμία πνπ δεηεί ν θ. Γ. Αλαγλσζηφπνπινο (θαη εάλ δελ δερζεί ν ηδηνθηήηεο, 

πξνηείλεηαη λα καηαησζεί ε αγνξαπσιεζία θαη λα εμεηαζζεί άιινο ηξφπνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

ζθνπνχ ηεο επέθηαζεο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, κε απνθιεηφκελεο θαη ηεο θήξπμεο ζρεηηθήο απαιινηξίσζεο). 

Παίρνοντασ πάλι τον λόγο ο Διμαρχοσ ςυνζχιςε και ολοκλιρωςε τθν ειςιγθςι του:  Ζτςι, με βάςθ 

όλα τα παραπάνω, δθλαδι το γεγονόσ ότι το ςυγκεκριμζνο ακίνθτο είναι μοναδικό για τον ςκοπό 

που προαναφζρκθκε και ότι θ διαδικαςία απόκτθςισ του είναι πλζον ςυμφζρουςα και από 

οικονομικισ απόψεωσ να γίνει με απ’ ευκείασ αγορά όπωσ άλλωςτε προβλζπεται και από τον 

κϊδικα και όπωσ προτείνει και ο πλθρεξοφςιοσ δικθγόροσ του Διμου για τουσ λόγουσ που 

προαναφζρκθκαν και ςυνεπϊσ προτείνω και ειςθγοφμαι τθν αποδοχι τθσ προτάςεϊσ του αυτισ, 

δθλαδι τθν απ’ ευκείασ αγορά του ςυγκεκριμζνου ακινιτου με τίμθμα το φψοσ τθσ αξίασ που κα 

υπολογίςει το Σϊμα Ορκωτϊν Εκτιμθτϊν και πάντωσ όχι άνω των 15.000 € που ηθτεί ο ιδιοκτιτθσ 

του και ςε περίπτωςθ τυχόν μθ ςυμφωνίασ του τελευταίου με αυτό το τίμθμα, να επανεξεταςκεί το 

κζμα.» (Σζλοσ αιτιολογικοφ ΑΔ 241/2013). 

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

πλαίςια υλοποίθςθσ τθσ απόφαςθσ 241/2013, με τθν οποία αποφαςίςκθκε θ απ’ ευκείασ αγορά του 

ακινιτου αυτοφ με το τίμθμα που κα ορίςει εκτιμθτισ του .Ο.Ε. ςτο οποίο κα απευκυνκεί ο Διμοσ 

για τθν εκτίμθςθ τθσ αγοραίασ αξίασ του και θ επανεξζταςθ του κζματοσ ςε περίπτωςθ μθ 

ςυμφωνίασ του ιδιοκτιτθ με το τίμθμα αυτό, ελιφκθ θ ΑΔθμ 50/2014 για τθν εκτίμθςθ τθσ αξίασ 

του ακινιτου από εκτιμθτι του .Ο.Ε. και υπεβλικθ το ςχετικό αίτθμα δυν. του εγγράφου 

826/2014. Ζτςι, ςυντάχκθκε θ από 20.2.2014 ζκκεςθ εκτίμθςθσ του πιςτοποιθμζνου Εκτιμθτι 

Λωάννθ κουτάκθ, με τθν οποία αυτόσ υπολόγιςε αιτιολογθμζνα τθν αξία του εν λόγω αγροτεμαχίου 

ςε φψοσ 4.000 €.   τθν περίπου διετία που μεςολάβθςε από τθν παραπάνω ΑΔ και τον 

υπολογιςμό τθσ αξίασ του ακινιτου από τον ανωτζρω πιςτοποιθμζνο εκτιμθτι κ. Λω. κουτάκθ, δεν 

υπάρχουν διαφοροποιιςεισ ςτθν κτθματαγορά που να διαφοροποιοφν το τελικά πρόςφατα (κζροσ 

2015) ςυμφωνθκζν τίμθμα των 4.000 € για τθν αγορά του εν λόγω αγροτεμαχίου, ςυνεπϊσ οι 

διαπιςτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν ΑΔ 241/2013 και θ εκτίμθςθ αξίασ ςτθν ανωτζρω ζκκεςθ του 

Λω. κουτάκθ, ιςχφουν απολφτωσ και ςιμερα. Επίςθσ, λόγω τθσ ενδιάμεςθσ εφαρμογισ του Ν. 

4178/2013, το ςυνταχκζν τοπογραφικό διάγραμμα του ακινιτου αυτοφ, το από 7/2013 του 

μθχανικοφ Λω. Χοφντα, είναι ςφμφωνο με τισ νζεσ προδιαγραφζσ ςτο οποίο αναγράφεται και θ 

διλωςθ του Ν.651/1977, αλλά και κα προςκομιςκεί και θ βεβαίωςθ του Ν.4178/2013 ςτο 

ςυμβολαιογράφο. φμφωνα δε με το  τοπογραφικό αυτό, το ςυγκεκριμζνο ακίνθτο ζχει επιφάνεια 

908,18 τμ. 

Κατά ςυνζπεια όλων των παραπάνω, ειςθγοφμαι τθν επικαιροποίθςθ των ΑΔ 241/2013 και 

191/2015 και τθν απ’ ευκείασ αγορά του ςυγκεκριμζνου ακινιτου για τουσ ςε αυτιν εκτικζμενουσ 

αναλυτικά λόγουσ, ζναντι του προςφερκζντοσ και ςυμφωνθκζντοσ τελικά τιμιματοσ των 4.000 €, 

ςτο οποίο ο πωλθτισ εξακολουκεί και ςυμφωνεί, όπωσ προ θμερϊν μου ανακοίνωςε 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. και 212 επ. ΚΔΚ (Ν.3463/06) 

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



3.- Σισ διατάξεισ των άρκρων 7 επ. και 16 επ. Ν.2882/01 (ΚωδΑνΑπαλλ)3.- Σθν ΑΔ 241/2013 και το 
υποβλθτικό αυτισ προσ τθν Αποκ. Δκςθ Αττικισ/Δνςθ Δκςθσ για τον προβλεπόμενο ζλεγχο 
νομιμότθτασ υπ’ αρ. πρωτ. 8663/15.10.2013 ζγγραφο, 

4.- Σθν ζκκεςθ αυτοψίασ από 17.9.13 τθσ μθχανικοφ Μ. Δανοποφλου, 

5.- Σα ςτοιχεία ιδιοκτθςίασ του Δθμ. Αναγνωςτόπουλου επί του ανωτζρω περιγραφζντοσ ακινιτου 
(τίτλοι, πιςτ/κά, ςχεδιαγράμματα κλπ). 

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

7.- Σθν από 20.2.2014 ζκκεςθ εκτίμθςθσ αξίασ του εν λόγω ακινιτου του πιςτοποιθμζνου εκτιμθτι 
κ. Λωάννθ κουτάκθ, 

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

9.- Σθν ειςιγθςθ του Δθμάρχου,  

Αποφαςίζει κατά πλειοψηφία 

Μειοψθφοφντοσ  του υμβοφλου κου Δαρςινοφ Νίκου-τράτου 

1.- Σθν επικαιροποίθςθ τθσ ΑΔ 241/2013 και τθσ ΑΔ 191/2015, 

2.- Σθν απ’ ευκείασ αγορά του αγροτεμαχίου Δθμθτρίου Αναγνωςτόπουλου ςτθν κζςθ «Άγιοσ 
Νικόλαοσ» τθσ Σοπ. Κοινότθτασ Σροιηινασ του Διμου Σροιηθνίασ, το οποίο ζχει ςυνολικι επιφάνεια 
908,18 τμ, ωσ μόνου  κατάλλθλου για τον παραπάνω ςκοπό τθσ επζκταςθσ του ομόρου 
Νεκροταφείου του Διμου και όπωσ το εν λόγω ακίνθτο εμφαίνεται υπό τα ςτοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-1 
ςτο από 7ο/2013 τοπογραφικό διάγραμμα του μθχανικοφ Λωάννθ Χοφντα, ζναντι τιμιματοσ 4.000 €, 
για τουσ λόγουσ που αναλφονται και επεξθγοφνται ςτθν ανωτζρω ζκκεςθ εκτίμθςθσ του εκτιμθτι 
Λω. κουτάκθ. 

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

4. Σθν διάκεςθ πίςτωςθσ 4.000 € 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. 
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Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΗ 

Τπογραφή                                                                               Τπογραφές 

                                            ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

                           Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

                                      Κων/νος      Πατοσλιάς 

 

 

 


