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25ε Σπλεδξίαζε
Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Παηξέσλ
ηεο 9εο Γεθεκβξίνπ 2020
------------------------

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 9ε Γεθεκβξίνπ 2020, εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα 17.30, κεηά από
γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκό 25/4-12-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη
δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ,
γηα ηελ εμέηαζε ησλ (26) 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) Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 10) Σνγηνπνύινπ
Αλαζηαζία - Αλη/ξρνο, 11) Αζπξνύιηα νθία, 12) Γθέζηα Δηξήλε, 13) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 14)
Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 15) Μνδέο Αζαλάζηνο, 16) Νηάξνπ Μαξία, 17) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 18)
Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 19) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 20) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 21)
Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 22) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 23) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 24) Γνύξνο
Αζαλάζηνο, 25) Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 26) Καπθάο Γεώξγηνο, 27) Κνπλάβεο Αληώληνο, 28)
Μνίξαιεο Νηθόιανο, 29) Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 30) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 31) Νηξίληαο
Θεόδσξνο, 32) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 33) Παηνύραο Υξήζηνο, 34) Ρώξνο Γεώξγηνο, 35) βόιεο
Κσλζηαληίλνο, 36) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 37) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 38) Σξηαληαθπιιόπνπινο
Ναπνιέσλ, 39) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 40) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη 41) Φσκάο Πέηξνο.
Οη θ.θ Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Κνξδάο Υξήζηνο, ακνύξε-Βαγελά Αθξηβή, Γξεγόξεο Ζιίαο,
Παπαδεκάηνο Νηθόιανο θαη ηαδήκαο Βαζίιεηνο δελ εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε από ηελ αξρή ηεο
ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγόηεξα.
Οη θ.θ. Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο θαη Φηινπνύινπ Μαξία δελ εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε,
αλ θαη θιήζεθαλ.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο
Παηξέσλ.
Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
……………………………………………………………………………………….………................
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζαλ θαη νη θ.θ. ακνύξε - Βαγελά Αθξηβή,
ηαδήκαο Βαζίιεηνο, Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, Κνξδάο Υξήζηνο, ελώ απνρώξεζαλ νη θ. θ. Καπθάο
Γεώξγηνο, Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη Κνπλάβεο Αληώληνο.

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ.7 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο:
«Σξνπνπνίεζε Ρπκνηνκηθνύ ρεδίνπ Πόιεσο Παηξώλ ζε πξνβιεπόκελν θνηλόρξεζην ρώξν
(νδόο Ηθηθιένπο ή Ζιία Ζιηνύ) παξαπιεύξσο ηνπ Ο.Σ. 1978Α ζηελ πεξηνρή «2ε
Αλαηνιηθνκεζεκβξηλή Φάζε Δπέθηαζεο ρεδίνπ Πόιεσο Παηξώλ», ιόγσ άξζεο
απαιινηξίσζεο αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο θαο Μαξίαο Γηαλλνπνύινπ, ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ
ππ’ αξηζ. 1435/30-7-2012 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (ζρεηηθή ε
αξηζ. 88/2020 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο).
Τν Σώκα, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή - Αληηδήκαξρν θαη
είδε 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
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αξηζ. 88/2020 απόθαζε ηεο Δ.Π.Ε,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Λακβάλνληαο ππ’ όςε:
Σελ ππ. αξηζ. 1435/30-7-2012 απόθαζε Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ.
Σελ κε αξηζ. πξση. 129053/Π6774/6-10-2015 αίηεζε ηεο θαο Θενδώξαο Κνινβέληδνπ.
Σελ κε αξηζ. πξση. 63941/Π4123/3-6-2016 αίηεζεο ηεο θαο Θενδώξαο Κνινβέληδνπ.
Σελ κε αξηζ. πξση. 128629/Π9546/1-11-2016 αίηεζε ηεο θαο Θενδώξαο Κνινβέληδνπ.
Σελ κε αξηζ. πξση. 131495/Π9808/7-11-2016 αίηεζε ηεο θαο Μαξίαο Γηαλλνπνύινπ.
Σν ππ. αξηζ. πξση. 128629/Π9546/29-11-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδ.- Κπθινθ.
ρεδηαζκνύ & Γόκεζεο.
Σελ κε αξηζ. πξση. 67321/25-11-2019 αίηεζε ηεο θαο Θενδώξαο Κνινβέληδνπ.

θαζώο επίζεο θαη ηα θάησζη:
Με ην 7ν ζρεηηθό έγγξαθν αίηεζε ηεο ηδηώηε Μεραληθνύ θαο Θενδώξαο Κνινβέληδνπ,
θαηαηέζεθε ζηελ Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο
ζπκπιεξσκαηηθόο θάθεινο (ζε ζπλέρεηα ηνπ 6νπ ζρεηηθνύ) κε πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ
Ρπκνηνκηθνύ ρεδίνπ πόιεσο Παηξώλ επί ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο θαο Μαξίαο Γηαλλνπνύινπ κε
Κ.Α.Δ.Κ. (2010) : 06167.661.4011 πνπ επξίζθεηαη παξαπιεύξσο ηνπ Ο.Τ. 1978Α ζηελ πεξηνρή
«2ε Αλαηνιηθνκεζεκβξηλή Φάζε Δπέθηαζεο ρεδίνπ Πόιεσο Παηξώλ», ζε ζπλέρεηα ηεο ππ’
αξηζ. 1435/30-7-2012 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (1ν ζρεηηθό).
Δηδηθόηεξα, ζην από Ννεκβξίνπ 2019 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ θ. Φξήζηνπ Λέγθα,
απνηππώλεηαη ε πξόηαζε ηξνπνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Πόιεσο Παηξώλ παξαπιεύξσο ζην Ο.Τ.
1973Α θαη εληόο ηνπ πξνβιεπόκελνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ (νδόο Ηθηθιένπο ή Ζιία Ζιηνύ
πιάηνπο 14,00 κ.) ηεο πεξηνρήο «2ε Αλαηνιηθνκεζεκβξηλή Φάζε Δπέθηαζεο ρεδίνπ Πόιεσο
Παηξώλ», ζηελ θεξόκελε ηδηνθηεζία ηεο θαο Μαξίαο Γηαλλνπνύινπ κε Κ.Α.Δ.Κ. (2010) :
06167.661.4011, ιόγσ βεβαησζείζαο άξζεο ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο (ζρεηηθή ε αξηζκ.
1435/30-7-2012 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ).
1. Ηζηνξηθό – Πνιενδνκηθό θαζεζηώο
Με ην από 12-7-1975 Π.Γ/γκα (ΦΔΚ 231/Γ/6-10-1975), ζην Ο.Σ./1978Α θαη παξαπιεύξσο
απηνύ ζηελ πεξηνρή «2ε Αλαηνιηθνκεζεκβξηλή Φάζε Δπέθηαζεο Σρεδίνπ Πόιεσο Παηξώλ»,
όπσο ηξνπνπνηήζεθε ζηελ ελ ιόγσ πεξηνρή (βνξεηναλαηνιηθά ησλ εξγαηηθώλ θαηνηθηώλ) κε ηελ
αξηζ. Φ6579/1986 Απόθαζε Ννκάξρε Αραΐαο (ΦΔΚ 771/Γ/8-9-1986), θαζνξίζηεθαλ
θνηλόρξεζηνη ρώξνη, σο Κ.Υ. νδώλ (νδόο Ηθηθιένπο ή Ζιία Ζιηνύ πιάηνπο 14,00 κ.), ζηελ
ηδηνθηεζία ηεο θεξόκελεο ηδηνθηήηξηαο θαο Μαξίαο Γηαλλνπνύινπ.
Με ηελ από 26-11-2007 πξνζθπγή ηεο ηδηνθηήηξηαο ζην Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Παηξώλ,
ππεβιήζε αίηεζε άξζεο ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο ηεο θεξόκελεο ηδηνθηεζίαο ηεο ζύκθσλα
κε ηνλ αξηζ. 8583/25-11-1985 Σπκβνιαίνπ Γήισζεο Απνδνρήο Κιεξνλνκηάο, λνκίκσο
κεηαγεγξακκέλεο ζηα βηβιία κεηαγξαθώλ ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ Παηξώλ (Σόκνο 1827, α/α:
286334), κε ηελ νπνία δήηεζε ηελ αθύξσζε ηεο άξλεζεο ηεο Γηνίθεζεο λα άξεη ηε ξπκνηνκηθή
απαιινηξίσζε, κε ηελ νπνία είρε δεζκεπζεί ην αθίλεην – γεσηεκάρην ηεο, σο θνηλόρξεζηνο
ρώξνο Κ.Υ. νδνύ (Ηθηθιένπο ή Ζιία Ζιηνύ πιάηνπο 14,00 κ.), επξηζθόκελν εληόο ηνπ
εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηελ πεξηνρή «2ε
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Αλαηνιηθνκεζεκβξηλή Φάζε Δπέθηαζεο Σρεδίνπ Πόιεσο Παηξώλ».
Δπί ηεο αίηεζεο απηήο, εθδόζεθε ε αξηζ. 1435/30-7-2012 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ην Γηθαζηήξην έθξηλε, όηη παξήιζε ν εύινγνο
ρξόλνο γηα ηελ δέζκεπζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο ρσξίο λα ζπληειεζηεί ε απαιινηξίσζε θαη
«…Αλαπέκπεη ηελ ππόζεζε ζηε Γηνίθεζε πξνθεηκέλνπ, κε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνύ
ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, λα άξεη ηελ έλδηθε απαιινηξίσζε…».
2. Δγθξίζεηο άιισλ ππεξεζηώλ θαη θνξέσλ
ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4067/2012 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4315/14), ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ζηηο πεξηπηώζεηο άξζεο
απαιινηξίσζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε όιεο νη πξνζηαηεπηηθέο γηα ην πεξηβάιινλ
δηαηάμεηο (δηαηάμεηο γηα ηηο αξραηόηεηεο, πεξί πξνζηαζίαο δαζώλ, αηγηαινύ θαη παξαιίαο θιπ.),
έρνπλ ιεθζεί νη θάησζη εγθξίζεηο θαη γλσκνδνηήζεηο ππεξεζηώλ – θνξέσλ:
 Σν ππ. αξηζ. Φ888/Η/10559/2-1-2017 έγγξαθν ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Αραΐαο.
Δπίζεο έρεη πξνζθνκηζζεί θαη έθζεζε ειέγρνπ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο ηεο Μαξίαο
Γηαλλνπνύινπ ηνπ Γεκεηξίνπ θαη ηεο Κσλζηαληίλαο από ηνπο ελεξγήζαληεο ηνλ έιεγρν
Γηθεγόξνη Παηξώλ θ.θ. Νηθνιάνπ Αλαγλσζηόπνπινπ θαη Απόζηνινπ Παπαδόπνπινπ, ησλ
νπνίσλ νη ππνγξαθέο έρνπλ ζεσξεζεί από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Παηξώλ
θ. Αζαλαζίνπ Ενύπα.
3. Αξκνδηόηεηα – λνκνζεζία
ύκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Σπληάγκαηνο θαη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.
3068/2002 (ΦΔΚ 274/Α/02), ε Γηνίθεζε (Γεκόζην, ΟΣΑ θιπ.), έρεη ππνρξέσζε λα
ζπκκνξθώλεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε πξνο ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη λα πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο
ελέξγεηεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο θαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
απνθάζεσλ.
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3212/2013, επεηδή ην αθίλεην βξίζθεηαη
εληόο ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ εγθεθξηκέλνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. ηεο 17-7-1923, ζην πιαίζην
ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη ηπρόλ απνραξαθηεξηζκνύ ηνπ ζπλόινπ ή ηκήκαηνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ
αθηλήηνπ, εμεηάδεηαη θαη ππνινγίδεηαη ε ππνρξέσζε εηζθνξάο ζε γε. Ζ εηζθνξά ζε γε
ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. ε ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2508/1997 (ΦΔΚ
124/Α/1997), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. Ν.
4315/2014 (ΦΔΚ 269/Α/2014). Ζ ζέζε ηεο εηζθνξάο ζε γε πξνζδηνξίδεηαη επί ηνπ ηνπνγξαθηθνύ
δηαγξάκκαηνο πνπ ζπλνδεύεη ηελ πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο, ε νπνία είλαη απηνδίθαηα εηζθεξόκελε
θαη ηίζεηαη ζε θνηλή ρξήζε κε ηε δεκνζίεπζε ηεο πξάμεο ηξνπνπνίεζεο ζην ΦΔΚ. Δάλ δε, ην
αθίλεην ξπκνηνκείηαη θαηά κεγαιύηεξν ηκήκα (από ηελ νθεηιόκελε εηζθνξά ζε γε),
απαηηείηαη ε ζύληαμε πξάμεο αλαινγηζκνύ, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο,
ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ζηνπο δηθαηνύρνπο.
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4067/2012, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ
εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ζε ζπκκόξθσζε δηθαζηηθήο απόθαζεο γηα ηελ άξζε
ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο ή δέζκεπζεο, γίλεηαη κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ζηνλ
νηθείν Γήκν.
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4067/2012, «…επηηρέπεηαη ε εθ
λέοσ επηβοιή ηεο αλαθιεζείζαο ή αξζείζαο ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο ή δέζκεπζεο, γηα ηολ ίδηο
ή γηα άιιο ζθοπό, κόλν εθόζνλ ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο:
3

ΑΔΑ: Ψ7ΧΦΩΞΙ-ΤΜΑ

Α) ζοβαροί ποιεοδοκηθοί ιόγοη θαη αλαγθαηόηεηα δηαηήξεζεο ηνπ αθηλήηνπ σο θνηλόρξεζηνπ
ή θνηλσθεινύο ρώξνπ, βάζεη πνιενδνκηθώλ πξνηύπσλ ή ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ηζρύνληνο γεληθνύ
πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ όπνπ ππάξρεη θαη
Β) πρόζεζε θαη οηθολοκηθή δσλαηόηεηα ηοσ οηθείοσ δήκοσ ή άιινπ αξκόδηνπ θνξέα γηα ηελ
άκεζε θαηαβνιή ηεο πξνζήθνπζαο απνδεκίσζεο ζηνπο δηθαηνύρνπο, πνπ απνδεηθλύεηαη κε ηελ
εγγραθή ηες προζήθοσζας αποδεκίωζες ζε εηδηθό θωδηθό ζηολ προϋποιογηζκό ηοσ οηθείοσ
Δήκοσ ή ηνπ εθάζηνηε αξκόδηνπ θνξέα.
Ωο προζήθοσζα αποδεκίωζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ νξίδεηαη ε
ππνινγηδόκελε κε βάζε ην ζύζηεκα αληηθεηκεληθώλ αμηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ….».
πλεπώο, ν Γήκνο νθείιεη λα πξνβεί ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο έρνληαο ηε
δπλαηόηεηα: είηε λα επαλεπηβάιιεη ην αξζέλ ρέδην Πόιεσο (εθόζνλ ηνύην θξηζεί πνιενδνκηθά
αλαγθαίν), δηαηεξώληαο ηελ πξνβιεπόκελε ξπκνηνκία (ελ όισ ή ελ κέξεη) θαη θαηαβάιινληαο
ηελ αλαινγνύζα απνδεκίσζε ζηνπο ηδηνθηήηεο, είηε λ’ απνδώζεη νηθνδνκήζηκα (ελ όισ ή ελ
κέξεη) ηα ξπκνηνκνύκελα εδαθηθά ηκήκαηα σο ηκήκαηα νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ,
πξνζδηνξίδνληαο θαη ηελ αλαινγνύζα εηζθνξά γεο επί θνηλνρξήζηνπ(-σλ) ρώξνπ(-σλ).
Ζ πξνζήθνπζα ηηκή απνδεκίσζεο γηα ηα αθίλεηα ζηελ πεξηνρή «2ε Αλαηνιηθνκεζεκβξηλή
Φάζε Δπέθηαζεο Σρεδίνπ Πόιεσο Παηξώλ - Δγιπθάδα», πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή
κνλάδαο ηνπ αληηθεηκεληθνύ πξνζδηνξηζκνύ πνπ ηζρύεη ζήκεξα (από 1-1-2019) ζηελ πεξηνρή,
ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. ΠΟΛ 1113/12-6-2018 απόθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
(ΦΔΚ 2192/Β΄/2018) θαη αλέξρεηαη ζε 166,08 € /η.κ..
Γηα ην ηξέρνλ έηνο 2020, ζηνλ θσδηθό Κ.Α. 40-7111.00013 (ΣΑΤΑ - Ίδηνη Πόξνη) ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ δαπαλώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζήκεξα (28-8-2020), ππάξρεη αδηάζεηε πίζησζε
πνζνύ 117.701,30 €.
Χο εθ ηνύηνπ, ν Γήκνο, ζε ζπκκόξθσζε ηεο ζρεηηθήο (1) δηθαζηηθήο απόθαζεο, νθείιεη λα
εμεηάζεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ζηελ ππόςε ζέζε, ηεξώληαο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 32 ηνπ Ν. 4067/2012 (ΦΔΚ 79/Α/12), όπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρύεη
(άξζξν 62 ηνπ Ν.4280/2014 - ΦΔΚ 159/Α/2014, άξζξν 3 ηνπ Ν. 4315/2014 - ΦΔΚ 269/Α/2014
θιπ.) θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε λα ζέζεη ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ηελ πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ηδηνθηήηξηαο όπσο απνηππώλεηαη ζην από Ννεκβξίνπ 2019
ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ ηδηώηε Μεραληθνύ θ. Υξήζηνπ Λέγθα.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ππνρξεσηηθή
εθαξκνγή γηα ηε Γηνίθεζε (Γ/λζε ΠΔ.ΥΧ.Υ. ηεο Π.Γ.Δ.) ηεο ππ’ αξηζ. 1435/30-7-2012
απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (Ν. 3068/2002 ΦΔΚ 274/Α/14-11-2002), ζε
ζπλδπαζκό κε ην από Ννεκβξίνπ 2019 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ θ. Υξήζηνπ Λέγθα, εγθξίλεη
πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε (πεξηνρή 2ε
Αλαηνιηθνκεζεκβξηλή Φάζε Δπέθηαζεο ρεδίνπ Πόιεσο) παξαπιεύξσο ηνπ Ο.Σ. 1978 Α θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηδηνθηεζία κε Κ.Α.Δ.Κ. (2010): 06167.661.4011 ηεο θαο Μαξίαο
Γηαλλνπνύινπ, σο παξαθάησ:
Ο.Τ. 1978Α – ηδηνθηεζία θαο Μαξίαο Γηαλλνπνύινπ (ΚΑΔΚ 06167.661.4011)
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Δηδηθόηεξα, εθ ηεο αξρηθήο ηδηνθηεζίαο κε ζηνηρεία (1-2-3-3α-4-5-5α-1) εκβαδνύ 280,10 η.κ.,
πνπ βξίζθεηαη :
 Καηά ηκήκα ηνπ κε ζηνηρεία (3α-4-5-5α-3α) θαη εκβαδόλ Δεθη = 88,28 η.κ., εθηόο ησλ
νξίσλ ηνπ Σρεδίνπ Πόιεσο Παηξώλ θαη επνκέλσο δελ ρξήδεη απνδεκίσζεο, σο κε
ξπκνηνκνύκελν,
 Καηά ην ππόινηπν ηκήκα ηνπ κε ζηνηρεία (1-2-3-3α-5α-1) θαη εκβαδόλ Δξπκ = 191,82
η.κ., εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Σρεδίνπ Πόιεσο Παηξώλ θαη παξαπιεύξσο ηνπ Ο.Τ.
1978Α θαη επνκέλσο ξπκνηνκνύκελν γηα ηελ δηάλνημε ηεο πξνβιεπόκελεο
θνηλόρξεζηεο νδνύ (νδόο Ηθηθιένπο ή Ζιία Ζιηνύ) πιάηνπο 14,0 κ., σο εμήο:
1. Τελ επαλαθήξπμε σο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ (ηκήκα ηεο πξνβιεπόκελεο νδνύ
Ηθηθιένπο ή Ζιία Ζιηνύ πιάηνπο 14,00 κ.), ην εδαθηθό ηκήκα ηεο ηδηνθηεζίαο πνπ
επξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Σρεδίνπ Πόιεσο θαη παξαπιεύξσο ηνπ Ο.Τ. 1978 Α κε
ζηνηρεία: (1-2-3-3α-5α-1’) εκβαδνύ Δξπκ = 191,82 η.κ. όπσο θαίλεηαη ζην ζρεηηθό
ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα. Ζ επαλαθήξπμε απηή είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα
δηαηεξεζεί ε πξνβιεπόκελε νδόο Ηθηθιένπο (ή Ζιία Ζιηνύ) ζην πιάηνο ησλ 14,00
κέηξσλ γηα θπθινθνξηαθνύο θαη πνιενδνκηθνύο ιόγνπο.
Σν πνζό πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επαλαθήξπμε ηνπ αλσηέξσ εδαθηθνύ ηκήκαηνο, ηνπ
αξζέληνο ζρεδίνπ πόιεσο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, κε επαλεπηβνιή ηεο ξπκνηνκίαο θαηά
ηελ αλσηέξσ πξόηαζε, πξνζδηνξηδόκελν κε βάζε ηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ αληηθεηκεληθνύ
πξνζδηνξηζκνύ πνπ ηζρύεη ζήκεξα (από 1-1-2019) γηα ηελ πεξηνρή (180,84 €/η.κ.
ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. ΠΟΛ 1113/12-6-2018 απόθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ
Οηθνλνκηθώλ, ΦΔΚ 2192/Β΄/2018), αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 191,82 η.κ Φ 166,08 € / η.κ.
= 31.857,47 € ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο (άξζξν 32 ηνπ Ν. 4067/12 όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη).
2. Τε δέζκεπζε (θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 32 ηνπ Ν.4067/2012, όπσο απηό
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4315/2014 – ΦΔΚ 269/Α/2014), πνπ απαηηεί ηελ
ύπαξμε «…πξόζεζεο θαη νηθνλνκηθήο δπλαηόηεηαο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ γηα ηελ άκεζε
θαηαβνιή ηεο πξνζήθνπζαο απνδεκίσζεο ζηνπο δηθαηνύρνπο…», ηεο πξνζήθνπζαο
δαπάλεο απνδεκίσζεο ζηελ θεξόκελε ηδηνθηήηξηα θα Μαξία Γηαλλνπνύινπ γηα ηε
ζπληέιεζε ηεο απαιινηξίσζεο ηεο πην πάλσ ξπκνηνκνύκελεο εδαθηθήο έθηαζεο
ηδηνθηεζίαο ηεο, ήηνη: ηνπ εδαθηθνύ ηκήκαηνο ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο πνπ επξίζθεηαη εληόο
ησλ νξίσλ ηνπ Σρεδίνπ Πόιεσο Παηξώλ κε ζηνηρεία: (1-2-3-3α-5α-1’) εκβαδνύ Δξπκ =
191,82 η.κ γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ πιάηνπο ησλ 14,00 κέηξσλ ηεο πξνβιεπόκελεο
θνηλόρξεζηεο νδνύ Ηθηθιένπο (ή Ζιία Ζιηνύ) ηνπ ζρεδίνπ πόιεο παξαπιεύξσο ηνπ Ο.Τ.
1978Α.
Ζ πξνζήθνπζα απνδεκίσζε γηα ηελ ππόςε επαλαθήξπμε, αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ
31.857,47€, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. ΠΟΛ 1113/12-6-2018 απόθαζε Αλαπιεξσηή
Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, (ΦΔΚ 2192/Β/2018). Ζ δέζκεπζε ηεο πξναλαθεξόκελεο
απνδεκίσζεο, ζα βαξύλεη ηνλ θσδηθό Κ.Α. 40-7111.00013 (ΣΑΤΑ), ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ δαπαλώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020.
Σν αλσηέξσ πνζό πεξηιακβάλεηαη ζηε κε αξηζ. πξση. 11.468/Β/1797/21-9-2020
Απόθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο (ΑΓΑ: 6ΓΖ5ΩΞΗ-ΔΘΗ).
Δπηζεκαίλεηαη όηη, ην ηειηθό πνζό πνπ ζα εθηακηεπζεί από ηνλ αλσηέξσ θσδηθό θαη
ζα θαηαβιεζεί ζηνπο δηθαηνύρνπο ζα είλαη απηό πνπ ζα πξνθύςεη κεηά ηε ζύληαμε ηεο
πξνβιεπόκελεο πξάμεο αλαινγηζκνύ απνδεκίσζεο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο
πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο (Ν.5269/1931).
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3. Τνλ θαζνξηζκό όξσλ αξηηόηεηαο, δόκεζεο θαη ρξήζε γεο, θαη’ αλαινγία ησλ
ηζρπόλησλ ζηα όκνξα Ο.Σ. ηνπ ηνκέα ζηα νπνία εκπίπηνπλ νη αλσηέξσ ηδηνθηεζίεο, ήηνη:
 Διάρηζην πξόζσπν – εκβαδό νηθνπέδνπ:
 Καηά θαλόλα: πξόζσπν 15 κ. – εκβαδό 400 η.κ.
 Καηά παξέθθιηζε: πξόζσπν 10 κ. – εκβαδό 200 η.κ. πξν ηεο 6-10-1975


Σπληειεζηήο Γόκεζεο: 0,8 θαη Μ.Σ.Γ.: 0,8 (ζρεη. ε ππ’ αξηζ. 5509/103135/23-112011 /ΦΔΚ 358/ΑΑΠ/30-12-2011 απόθαζε ηνπ ΓΓΑΓΠΓΔΗ, έγθξηζε ΓΠ
Παηξώλ).
Δπηζεκαίλεηαη όηη, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.2508/97, ζε ζπλδπαζκό
κε ηα αλαθεξόκελα ζηα αξ. πξση. 1438/27799/12-6-2012 θαη 25449/22-6-2012 έγγξαθα
ηεο Γ/λζεο ΠΔ.ΥΧ.Υ. ηεο Απθ/λεο Γηνίθεζεο Πει/ζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ,
δελ επηηξέπεηαη ε έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο κε ζπληειεζηή δόκεζεο (θαλόλα ή
παξέθθιηζεο) κεγαιύηεξν ηνπ Μ..Γ. πνπ πξνβιέπεηαη από ην Γ.Π.. εθόζνλ ν Μ..Γ.
είλαη κηθξόηεξνο από ηνλ εγθεθξηκέλν .Γ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Μ..Γ. είλαη
κεγαιύηεξνο από ηνλ εγθεθξηκέλν .Γ. θαηηζρύεη ν ζεζκνζεηεκέλνο – κηθξόηεξνο .Γ.



Κάιπςε: 40%(πξώελ παληαρόζελ ειεύζεξν)
Ύςνο: 10,50κ. - 3 ΟΡΟΦΟΗ.

 Φξήζε γεο:
 ύκθσλα κε ην από 12-7-1975 Π.Γ/γκα (ΦΔΚ 231/Γ/6-10-1975) ηεο επξύηεξεο
πεξηνρήο «2ε Αλαηνιηθνκεζεκβξηλή Φάζε Δπέθηαζεο ρεδίνπ Πόιεσο Παηξώλ»,
δελ ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλε – εγθεθξηκέλε ρξήζε γεο.
 Καηά ηελ απόθαζε έγθξηζεο ηνπ Γ.Π.. Γεκ. Δλόη. Παηξώλ (αξ.
5509/103135/23.11.2011 ΦΔΚ 358/ΑΑΠ/2011) ε ρξήζε γεο ηεο επξύηεξεο
πεξηνρήο, εληόο ηεο νπνίαο εκπίπηεη ην Ο.Τ. 1978Α, είλαη «θαηνηθία 1εο βαζκίδαο»,
κε αλαθνξά ζε εηδηθέο επηηξεπόκελεο ρξήζεηο γεο ζύκθσλα κε ηελ παξ. Β1 ηνπ
άξζξνπ 10 ηεο πξναλαθεξόκελεο απόθαζεο.
4. Τελ έγθξηζε ηήξεζεο ηεο πεξαηηέξσ πξνβιεπόκελεο λόκηκεο δηαδηθαζίαο αλάξηεζεο,
ηπρόλ ππνβνιήο ελζηάζεσλ θ.ι.π.

Ο Πξόεδξνο

Ζ Γξακκαηεύνπζα

ΠΑΝΑΓΗΩΤΖΣ ΜΔΛΑΣ

ΗΟΥΛΗΑ ΓΗΑΝΝΤΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
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