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 ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 26
η
 Οκηφβρίοσ 2020, εκέξα Δεσηέρα θαη ώξα 15.00, κεηά από 

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

θαη δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ 

ηηλεδιάζκευης 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, τρέη δε Γραμμαηεύοσζας 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. 5 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Απνδεκίσζε πξνβιεπόκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ (πιαηεία ζην ΟΣ 3132), ηδηνθηεζίαο 

ηεο θαο Γθνηζνπνύινπ Σαζίαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 2/95 πξάμε εθαξκνγήο ησλ 

πεξηνρώλ Αξόε- ακαθηά- Γηάθνπ- Γεξνθνκεηό- Δγιπθάδα» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη 

ηελ  ππ’ αξηζ. 76/2003 δηνξζσηηθή πξάμε επί απηήο (ζρεηηθή ε αξηζ. 69/2020 απόθαζε 

ηεο Δ.Π.Ε.).  

 

Το Σώμα,  αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή – Αληηδήκαξρν, 

ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ, ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο – δεκνηηθνπ΄ο 

ΑΔΑ: 6ΛΑΖΩΞΙ-ΝΙ9



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 

Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», ηελ  αξηζ. 69/2020 απόθαζε ηεο Δ.Π.Ε.,   

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ 

(38 ζεηηθέο ςήθνη) 

 

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

Κνηλνηήησλ” (ΦΔΚ 114/Α/8-6-06), ηο Δημοηικό Σσμβούλιο εγκρίνει ηελ απνδεκίσζε 

πξνβιεπόκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ (πιαηεία, ζην Ο.Σ. 3132), ηδηνθηεζίαο ηεο θαο 

Γθνηζνπνύινπ Σαζίαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 2/95 πξάμε εθαξκνγήο ησλ πεξηνρώλ 

«Αξόε – ακαθηά – Γηάθνπ – Παγώλα – Γεξνθνκεηό – Δγιπθάδα» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

θαη ηελ ππ’ αξηζ. 76/2003 δηνξζσηηθή πξάμε επί απηήο, πνπ αληηζηνηρεί ζε ζσνολικό 

ποζό 6.151,34€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 40-7111.00035 (ΑΣΑ) ησλ εμόδσλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

απαιινηξίσζε ηνπ ππό ηα ζηνηρεία (Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-Α1) εδαθηθνύ 

ηκήκαηνο πξνβιεπνκέλνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ (πιαηεία, ζην Ο.Σ.3132), όπσο απηό 

θαίλεηαη ζην ζρεηηθό ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ κερ/θνύ Υξπζνβαιάληε Παπαδάθε 

θαη ην νπνίν ε ηδηνθηήηξηα ζα κεηαβηβάζεη ζηνλ Γήκν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ 

ζπκβνιαίνπ. 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ ζπκβνιαίνπ  ζα κπνξεί άκεζα λα δηαλνηρζεί ε 

πξνβιεπόκελε πιαηεία ζην Ο.Σ. 3132 ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 750,00κ2, δεδνκέλνπ όηη ε 

ππόινηπε έρεη εμαζθαιηζηεί από εηζθνξέο (άξζξν 8 ηνπ Ν. 1337/83) νκόξσλ ηδηνθηεηώλ. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη: 

ύκθσλα κε ην πεξηερόκελν ηεο ππ’ αξηζ. 2/95 πξάμε εθαξκνγήο ησλ πεξηνρώλ 

«Αξόε – ακαθηά – Γηάθνπ – Παγώλα – Γεξνθνκεηό – Δγιπθάδα» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

θαη ηελ ππ’ αξηζ. 76/2003 δηνξζσηηθή πξάμε επί απηήο, ν Γήκνο νθείιεη ζηελ αηηνύζα, 

απνδεκίσζε, ιόγσ επηπιένλ ξπκνηόκεζεο από ηελ ζεσξεηηθά νθεηιόκελε εηζθνξά γεο 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1337/83, γηα εδαθηθό ηκήκα εκβαδνύ, 32,10κ2, πνπ ζύκθσλα κε ηελ 

ηηκή ησλ 180,00€/κ2 (όπσο απηή θαζνξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 46/2006 απόθαζε ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ) αληηζηνηρεί ζε νθεηιόκελν πνζό εθ κέξνπο ηνπ 

Γήκνπ: 32,10κ2 x 180,00 €/κ2 = 5.778,00€  

Δπίζεο, κε ηελ αλσηέξσ απόθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ, θαζνξίζηεθε ε ακνηβή ηνπ 

πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ, ζε 3% επί ηνπ πνζνύ ηεο νξηζηηθήο απνδεκίσζεο, δειαδή 

(3%*5.778,00€)=173,34€, θαη ηα Γηθαζηηθά έμνδα ζε 200,00€, νπόηε ε ζπλνιηθή νθεηιή 

ηνπ Γήκνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ: (5.778,00 + 173,34 + 200,00)€ = 6.151,34€. 

Η παρούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγτο νομιμόηηηας ζηην 

Αποκενηρφμένη Διοίκηζη Πελοποννήζοσ, Δσηικής Ελλάδος και Θονίοσ. 
 

 

Ο  Πρόεδρος                            Η Γραμμαηεύοσζα 

 

  ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ   ΘΟΥΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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