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 Εκ του υπ’ αριθ. 9/20-2-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του 

Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   58/2018 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την Αποζημίω-
ση γης λόγω ρυμοτομίας εντός του σχεδίου πόλεως Μεγάρων, 

στον κ.Δρίκο Κων/νο του Χρήστου 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  20-2-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00  η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 3242/16-2-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγαρέων κ. 
Γρηγορίου Σταμούλη  που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα ,με τα 
άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’)  

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρό-
ντες πέντε (5) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

2 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

4 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ 
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  Συνεχιζομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και 
Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 8ο θέμα   της ημερησίας Δ/ξεως περί του 
εν περιλήψει αντικειμένου & θέτει υπ’  όψη των μελών της Επιτροπής, την από 8-2-2018 εισήγηση 
του Δ/νστή της ΤΥΔΜ, κ. Ευάγγελου Ρούσση, που αναφέρει τα εξής: 
 
«Σύμφωνα με τους κτηματολογικούς πίνακες της υπ’ αριθ. 5135/735/2008 Διορθωτικής Πράξης του 
σχεδίου πόλεως Μεγάρων, ο   κ.Δρίκος Κων/νος του Χρήστου είναι ιδιοκτήτης ενός (1) οικοπέ-
δου στα Μέγαρα στο ΟΤ Γ 401  με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 033003. 
Λόγω ρυμοτομίας πρέπει να αποζημιωθεί για τα κατωτέρω , λαμβάνοντας υπ’οψη: 

1. Την από 26-8-2013 απόφαση της επιτροπής τιμών προσδιορισμού αξίας ακινήτων σύμφωνα 
με το υπ’ αριθ. 5/86 ΠΔ (ΦΕΚ 2Α/86) 

2. Πίνακας επικειμένων 
 

 
Α)Συρματόπλεγμα 17,70 μ. χ 3 €/ μ …………………………….=                         53,10 €  
Β)Ένα (1) πηγάδι χ 300 €/ πηγάδι ……………………………….=                        300,00 € 
Γ)Πτηνοτροφείο 102,60 μ3 χ 70 €/ μ3 ………………………..=                     7.182,00 € 
Δ)Μανδρότοιχος απλός 35,10 μ. χ 10 € χ μ ………………...=                       351,00 € 
                                                                  ΣΥΝΟΛΟ                        7.886,10 € 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Την έγκριση της δαπάνης για την αποζημίωση του  κ.Δρίκου Κων/νου του Χρήστου, κατοίκου 
Μεγάρων, λόγω ρυμοτομίας του οικοπέδου του, εντός της περιμμετρικής επέκτασης σχεδίου πόλεως  
Μεγάρων στο ΟΤ Γ 401 με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 033003, ποσού 7.886,10 € και διάθεση 
αντίστοιχης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 40.7421.0002 του πρ/σμού του Δήμου, του οικονομικού έ-
τους 2018» 
 

ΑΔΑ: 73ΖΛΩΚΠ-ΕΞΧ
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 
Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

  
Α)Εγκρίνει  την δαπάνη για την αποζημίωση του  κ.Δρίκου Κων/νου του Χρήστου, κατοίκου Με-
γάρων, λόγω ρυμοτομίας του οικοπέδου του, εντός της περιμμετρικής επέκτασης σχεδίου πόλεως  
Μεγάρων στο ΟΤ Γ 401 με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 033003, ποσού 7.886,10 € και την 
διάθεση αντίστοιχης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 40.7421.0002 του πρ/σμού του Δήμου, του οικονο-
μικού έτους 2018» 
 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   58/2018 

 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΡΩΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 20-2-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
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