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ηεο 26
εο

 Οθησβξίνπ 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 26
ε
 Οθησβξίνπ 2020, εκέξα Δεπηέξα θαη ώξα 15.00, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκό 23/22-10-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη 

δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ, 

γηα ηελ εμέηαζε ησλ (28) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη ζπκκεηείραλ  ηα παξαθάησ Μέιε 

ηνπ ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε- Αληηπξόεδξνο, 3) 

Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία- Γξακκαηεύνπζα, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ 

Μηραήι- Αλη/ξρνο, 6) Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 

8) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 9) Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 10) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- 

Αλη/ξρνο, 11) ακνύξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 12) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 13) 

Αζπξνύιηα νθία, 14) Γθέζηα Δηξήλε, 15) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 16) Μνδέο Αζαλάζηνο, 17) 

Νηάξνπ Μαξία, 18) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 19) Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 20) Σνπιγαξίδεο 

Θεόδσξνο, 21) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 22) Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 23) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 

24) Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 25) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 26) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 27) Ξπιηάο 

Θεόδσξνο, 28) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 29) Παηνύραο Υξήζηνο, 30) Ρώξνο Γεώξγηνο, 31) βόιεο 

Κσλζηαληίλνο, 32) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 33) Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, 34) Σζηκπνύθεο 

Ησάλλεο, 35) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  36) Φσκάο Πέηξνο.  

Οη θ.θ. Βνξίζεο Γηνλύζηνο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, Εαθεηξόπνπινο 

Παλαγηώηεο, Καπθάο Γεώξγηνο, Κνπλάβεο Αληώληνο, Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 

Φηινπνύινπ Μαξία θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη 

θιήζεθαλ, ρξέε δε Γξακκαηεύνπζαο αλέιαβε ε θα Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία. 

Οη θ.θ. Μαγηάθεο Γεώξγηνο, Νηξίληαο Θεόδσξνο θαη ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, δελ εηζήιζαλ 

από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγόηεξα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.  

 Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε εηζήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο 

Παηξέσλ. 

Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

………………………………………………………………………………………………................ 

 (Γηεπθξηλίδεηαη όηη εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Μαγηάθεο Γεώξγηνο θαη Νηξίληαο 

Θεόδσξνο).  

 

 ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 4 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Απνδεκίσζε πξνβιεπνκέλσλ θνηλόρξεζησλ θαη θνηλσθειώλ ρώξσλ (κέζσ 

ζπκςεθηζκνύ ηδηνθηεζίαο ηεο θαο Καηίλαο Μπειεδώλε, βάζεη ησλ ππ’ αξηζ. 28/2005 

θαη 32/2008 Γηνξζσηηθώλ Πξάμεσλ επί ησλ ππ’ αξηζ. 3/92 θαη 5/03 πξάμεσλ 

εθαξκνγήο αληηζηνίρσο, ζηηο πεξηνρέο «Φάρνπ – Μέκνπ – Κξύα Ηηεώλ» θαη «ΒΗΠΑ - 

ΒΗΟΠΑ» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», (ζρεηηθή ε αξηζ. 37/2020 απόθαζε ηεο Δ.Π.Ε.).  

 

Τν Σώκα, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή – Αληηδήκαξρν, ηνπο 

επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ, ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο – δεκνηηθνύο 

ζπκβνύινπο θαη έιαβε ππ’ όςηλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν3852/2010 (ΦΔΚ 

87/η.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
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Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», ηελ αξηζ. 37/2020 απόθαζε ηεο Δ.Π.Ε.  

Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ηνπ ζέκαηνο  νη θ.θ. Ρώξνο 

Γεώξγηνο θαη Σζηκπνύθεο Ησάλλεο δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ  «ιεπθό» θαη ζε 

ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο 

αξλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη σο παξόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν 

γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ 

ππνινγίδνληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ, ην Σώκα, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ 
(36 ζεηηθέο ςήθνη) 

 

 Καη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ Ν. 3463/06 Κύξσζε ηνπ 

θώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ” (ΦΔΚ 114/Α/8-6-06), εγθξίλεη ηελ απνδεκίσζε 

πξνβιεπνκέλσλ θνηλόρξεζησλ θαη θνηλσθειώλ ρώξσλ (κέζσ ζπκςεθηζκνύ) 

ηδηνθηεζίαο ηεο θαο Καηίλαο Μπειεδώλε, βάζεη ησλ ππ’ αξηζ. 28/2005 θαη 

32/2008 Γηνξζσηηθώλ Πξάμεσλ επί ησλ ππ’ αξηζ. 3/92 θαη 5/03 πξάμεσλ εθαξκνγήο 

αληηζηνίρσο, ζηηο πεξηνρέο «Φάρνπ – Μέκνπ-Κξύα Ηηεώλ» θαη «ΒΗΠΑ - ΒΗΟΠΑ» 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζό 98.281,69€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 40-

7111.00035 (ΣΑΤΑ) ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2020, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απαιινηξίσζε ησλ ππό ηα ζηνηρεία (1-2-3-4-1), 

(5-6-7-…..41-42-1-4-43-44-……78-5), (79-80-81……130-131-79) θαη (1-2-3-4-1) 

εδαθηθώλ ηκεκάησλ εκβαδώλ 161,80κ2, 38,00κ2, 515,50κ2 θαη 18,10κ2 

αληηζηνίρσο όπσο απηά θαίλνληαη δηαγξακκηζκέλα ζηα ζρεηηθά ηνπνγξαθηθά 

δηαγξάκκαηα ηνπ κερ/θνύ θ. Παύινπ ηάκνπ θαη ηα νπνία ε ηδηνθηήηξηα ζα 

κεηαβηβάζεη ζηνλ Γήκν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ ζπκβνιαίνπ. 

 

Διευκρινίζεται ότι: 

ύκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ησλ ππ’ αξηζ. 28/2005 θαη 32/2008 Γηνξζσηηθώλ 

Πξάμεσλ επί ησλ ππ’ αξηζ. 3/92 θαη 5/03 Π.Δ ζηηο πεξηνρέο «Φάρνπ – Μέκνπ-Κξύα 

Ηηεώλ» θαη «ΒΗΠΑ - ΒΗΟΠΑ» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ν Γήκνο νθείιεη, ζηελ θα 

Καηίλα Μπειεδώλε απνδεκίσζε, ιόγσ επηπιένλ ξπκνηόκεζεο από ηελ ζεσξεηηθά 

νθεηιόκελε εηζθνξά γεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1337/83, γηα εδαθηθά ηκήκαηα γηα 

εδαθηθά ηκήκαηα ηδηνθηεζίαο ηεο, εκβαδώλ Δ=161,80κ2, 38,00κ2, 515,50κ2 θαη 

18,10κ2 πνπ ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο ησλ 25.000€, 6.000€, 65.000€ θαη 126,06€/κ2 

(πνπ θξίζεθαλ ζπκθέξνπζεο κε ην από 15-05.2020 πξσηόθνιιν επηηξνπήο 

θαζνξηζκνύ ηηκήκαηνο) αληηζηνηρνύλ ζε ζπλνιηθό νθεηιόκελν πνζό εθ κέξνπο ηνπ 

Γήκνπ: 98.281,69€ ήηνη: 

 161,80κ2 x 155 €/κ2 = 25.000€  

 38,00κ2 x 155 €/κ2 = 6.000€  

 515,50κ2 x 125.50 €/κ2 =65.000€  

 18,10κ2 x 126,06€/κ2 =2.281,69€ 

Αληηζηνίρσο θαη βάζεη ηεο 32/2008 Γηνξζσηηθήο Πξάμεο επί ηεο 5/03 Π.Δ, ε 

θα Καηίλα Μπειεδώλε , έρεη ζπλνιηθή ππνρξέσζε ζηνλ Γήκν Παηξέσλ ιόγσ 
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εηζθνξάο ζε ρξήκα (άξζξν 9 ηνπ Ν.1337/83) γηα 336,47κ2 πνπ ζύκθσλα κε ηελ 

ίδηα αλσηέξσ ηηκή ησλ 126,06€/κ2 (εγθύθιηνο 31/2004 ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ) αληηζηνηρεί 

ζε ζπλνιηθό νθεηιόκελν πνζό εθ κέξνπο ηεο γηα: 336,47κ2 x 126,06€/κ2 = 

42.415,41€. Δπηπιένλ θαη κεηά από επηθνηλσλία κε ηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ, από ην πνζό ησλ 42.415,41€, παξακέλεη νθεηιή εθ κέξνπο ηεο γηα 

14.138,45€ (θεθάιαην) θαη 15.269,53€ (πξνζαπμήζεηο). 
 

Η παξνύζα απόθαζε ζα απνζηαιεί γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο ζηελ Απνθεληξσκέλε 

Δηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Δπηηθήο Ειιάδνο θαη Θνλίνπ. 

 

 

 

Ο  Πξόεδξνο                                           Η Γξακκαηεύνπζα 

 

 

      ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ         ΘΟΥΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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