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Αξηζκόο 75 

8
ε
 πλεδξίαζε 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ Παηξέσλ 

ηεο 23
εο

 Οθησβξίνπ 2020 

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

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 23
ε
 Οθησβξίνπ 2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11.00 

π.κ. κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, κε 

αξηζκφ 8/19-10-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. 

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα ελλέα (9) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξφεδξνο 2) Γηνλχζηνο Πιέζζαο - ηαθηηθφ κέινο 3) 

Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο – ηαθηηθφ κέινο 4) Ήξα – Δηξήλε Κνπξή – ηαθηηθφ κέινο 5) 

Θεφδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθφ κέινο 6) Γηνλχζηνο Βνξίζεο– ηαθηηθφ κέινο 7) Αζαλάζηνο 

Γνχξνο – ηαθηηθφ κέινο θαη 8) Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Ο θ. Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 7
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απφθαζεο 83/2020). 

Οη θ.θ. Υξήζηνο Μπαθαιάξνο, Υξήζηνο Κνξδάο, Γεκήηξηνο Πειεθνχδαο θαη 

Γεψξγηνο Ρψξνο - ηαθηηθά κέιε δελ εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο. 
………………...………………………………………………………….……..………….………… 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα «Δπαλεπηβνιή Ρπκνηνκηθνχ ρεδίνπ Πφιεσο Παηξψλ ζε πξνβιεπφκελν 

θνηλφρξεζην ρψξν (πιαηεία Καιιηπάηεηξαο) ζην Ο.Σ./Κ.Υ. 1427 ζηελ πεξηνρή «1ε Αξθηηθή Φάζε 

Δπέθηαζεο ρεδίνπ Πφιεσο Παηξψλ», ιφγσ άξζεο απαιινηξίσζεο αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο θ.θ. 

Γεσξγίνπ Απνζηνιφπνπινπ, Παξαζθεπήο Απνζηνινπνχινπ, Αδακαληίαο – Ζνχο Απνζηνινπνχινπ, 

Απφζηνινπ Απνζηνιφπνπινπ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ αξηζ. Α1380/19-12-2016 απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ θαη ηηο αξηζ. 147/10-6-2020 θαη 227/27-7-2020 απνθάζεηο 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ», ζέηνληαο ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ην ππ’ αξηζ. 14736/21-10-2020 

δηαβηβαζηηθφ ηνπ Αλαπιεξσηή ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ηελ ππ’ αξηζ. 14458/19-10-2020 εηζήγεζε ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνχ Κπθι/θνπ ρεδ/ζκνπ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο (Γ/λζε 

Πνιενδνκηθνχ Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γφκεζεο – Σκήκα Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνπ), ε 

νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο – Δληαχζα ΘΔΜΑ: 

«Δπαλεπηβνιή Ρπκνηνκηθνχ ρεδίνπ Πφιεσο Παηξψλ ζε πξνβιεπφκελν θνηλφρξεζην ρψξν 

(πιαηεία Καιιηπάηεηξαο) ζην Ο.Σ./Κ.Υ. 1427 ζηελ πεξηνρή «1ε Αξθηηθή Φάζε Δπέθηαζεο ρεδίνπ 

Πφιεσο Παηξψλ», ιφγσ άξζεο απαιινηξίσζεο αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο θ.θ. Γεσξγίνπ 

Απνζηνιφπνπινπ, Παξαζθεπήο Απνζηνινπνχινπ, Αδακαληίαο – Ζνχο Απνζηνινπνχινπ, 

Απφζηνινπ Απνζηνιφπνπινπ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ αξηζ. Α1380/19-12-2016 απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ θαη ηηο αξηζ. 147/10-6-2020 θαη 227/27-7-2020 απνθάζεηο 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ» - ρεηηθά: -1.Ζ ππ. αξηζ. Α1380/19-12-2016 απφθαζε Γηνηθεηηθνχ 

Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ. -2.Οη ππ’ αξηζ. πξση. 158419/Π14417/21-12-2017 & 57277/Π9413/13-8-

2018 αηηήζεηο ηεο θαο Παξαζθεπήο Απνζηνινπνχινπ -3.Ζ ππ’ αξηζκ. 800/12-10-2008 απφθαζε 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Παηξέσλ (ΑΓΑ : 6972ΧΞΗ-Ν6Δ). -4.Ζ απφ 22-10-2018 Αλαθνίλσζε ηεο 

Γ/λζεο καο ε νπνία δεκνζηεχηεθε ην άββαην 27 Οθησβξίνπ 2018, ηελ Κπξηαθή 28 Οθησβξίνπ θαη 

ηε Γεπηέξα 29 Οθησβξίνπ ζηηο εθεκεξίδεο «ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ» θαη «ΓΝΧΜΖ». -5.Ζ ππ. αξηζκ. 

πξση. 77397/Π13045/8-11-2018 εηδνπνίεζε ηεο Γ/λζεο καο πξνο ηνπο θεξφκελνπο ηδηνθηήηεο ησλ 
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εκπιεθφκελσλ ηδηνθηεζηψλ. -6.Ζ απφ 10-12-2018 ππνβιεζείζα έλζηαζε ηεο θαο Γέζπνηλαο 

Γηαλλαθνχιηα (αξηζ. πξση. 84866/Π14313/2018). -7.Ζ απφ 21-12-2018 ππνβιεζείζα έλζηαζε ησλ 

θ.θ. Παλαγηψηε ηακνχιε, Πελειφπεο Λατλά & Αιεμίαο ηακνχιε (αξηζ. πξση. 

87982/Π14780/2018). -8.Ζ απφ 21-12-2018 ππνβιεζείζα έλζηαζε ηνπ θ. Υξήζηνπ Αλησλφπνπινπ 

(αξηζ. πξση. 88071/Π14782/2018). -9.Ζ απφ 21-12-2018 ππνβιεζείζα έλζηαζε ηεο θαο Υξπζνχιαο 

Αλησλνπνχινπ (αξηζ. πξση. 88073/Π14781/2018). -10.Ζ απφ 28-8-2018 ππνβιεζείζα έλζηαζε ησλ 

εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ηνπο ελνίθνπο δηαρεηξηζηψλ ησλ πνιπθαηνηθηψλ σζηξάηνπ 7, σζηξάηνπ 

9, Δππαιίλνπ 1 θ.θ. Διέλεο Παπινπνχινπ, Αξίζηνπ Καξαδήκα, Γεσξγίνπ Υξεζηίδε, αληίζηνηρα 

(αξηζ. πξση. 88889/Π14883/2018). -11.Ζ απφ 28-12-2018 ππνβιεζείζα έλζηαζε ηεο θαο 

Υαξίθιεηαο Πίηζνπ (αξηζ. πξση. 88961/Π14885/2018). -12.Ζ απφ 28-12-2018 ππνβιεζείζα 

έλζηαζε ηνπ θ. Αιέμαλδξνπ Υάτδα (αξηζ. πξση. 89091/Π14884/2018. -13.Ζ ππ’ αξηζ. 14/28-2-2020 

απφθαζε Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο (ΑΓΑ : Χ1ΤΦΧΞΗ-3Φ9). -14.Ζ ππ’ αξηζ. 147/10-6-2020 

απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ – νξζή επαλάιεςε κε αξηζκφ εζσηεξηθήο αιιεινγξαθίαο : 

7490/17-6-2020 (ΑΓΑ : ΦΤΘΘΧΞΗ-94Χ). -15.Ζ ππ’ αξηζ. πξση. 27329/1-7-2020 Δμψδηθε 

Γηακαξηπξία –Γήισζε – Πξφζθιεζε ηεο θαο Νίθεο Αγγεινπνχινπ, πιεξεμνχζηαο Γηθεγφξνπ ησλ 

θ.θ. Γεσξγίνπ Απνζηνιφπνπινπ, Παξαζθεπήο Απνζηνινπνχινπ, Αδακαληίαο – Ζνχο 

Απνζηνινπνχινπ, Απφζηνινπ Απνζηνιφπνπινπ. -16.Σν κε αξηζ. πξση. (εζσηεξηθή αιιεινγξαθία) 

8691/6-7-2020 Τπεξεζηαθφ εκείσκα ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνχ – Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ & 

Γφκεζεο. -17.Ζ ππ’ αξηζ. 227/27-7-2020 (νξζή επαλάιεςε) απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

(ΑΓΑ : ΧΦΧΡΧΞΗ-ΖΜΕ). -18.Σν κε αξηζ. πξση. 36012/19-8-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 

Πνιενδνκηθνχ – Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ & Γφκεζεο πξνο ηελ θα Νίθε Αγγεινπνχινπ. -19.Σν 

κε αξηζ. πξση. (εζσηεξηθή αιιεινγξαθία) 11039/20-8-2020 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Αληηδεκάξρνπ 

Πνιενδνκηθνχ, Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο. -20.Ζ ππ’ αξηζ. πξση. 

39565/4-9-2020 αίηεζε ηνπ θ. Θενθάλε Υεηκαξγηψηε, ηδηψηε Μεραληθνχ ησλ ηδηνθηεηψλ θ.θ. 

Γεσξγίνπ Απνζηνιφπνπινπ, Παξαζθεπήο Απνζηνινπνχινπ, Αδακαληίαο – Ζνχο Απνζηνινπνχινπ, 

Απφζηνινπ Απνζηνιφπνπινπ. -Με ην 20
ν
 ζρεηηθφ έγγξαθν - αίηεζε ηνπ ηδηψηε Μεραληθνχ θ. 

Θενθάλε Υεηκαξγηψηε, θαηαηέζεθε ζηελ Τπεξεζία καο ην απφ Απγνχζηνπ 2020 λέν ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα θι. 1:250 (ζε ζπλέρεηα ηνπ 18
νπ

 ζρεηηθνχ) κε πξφηαζε επαλεπηβνιήο ηνπ Ρπκνηνκηθνχ 

ρεδίνπ πφιεσο Παηξψλ ζε πξνβιεπφκελν θνηλφρξεζην ρψξν (πιαηεία Καιιηπάηεηξαο) ζην 

Ο.Σ./Κ.Υ. 1427 επί ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ θ.θ. Γεσξγίνπ Απνζηνιφπνπινπ, Παξαζθεπήο 

Απνζηνινπνχινπ, Αδακαληίαο – Ζνχο Απνζηνινπνχινπ, Απφζηνινπ Απνζηνιφπνπινπ κε 

Κ.Α.Δ.Κ. (2010): 06167.415.2003, ζηελ πεξηνρή «1
ε 

Αξθηηθή Φάζε Δπέθηαζεο ρεδίνπ Πφιεσο 

Παηξψλ», ζε ζπλέρεηα ηεο ππ’ αξηζ. Α1380/19-12-2016 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 

Παηξψλ (1
ν
 ζρεηηθφ). -Δηδηθφηεξα, ζην απφ Απγνχζηνπ 2020 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ θ. 

Θενθάλε Υεηκαξγηψηε, απνηππψλεηαη ε πξφηαζε επαλεπηβνιήο ηεο ξπκνηνκίαο ηνπ ρεδίνπ 

Πφιεσο Παηξψλ ζην Ο.Σ./Κ.Υ. 1427 γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 

(πιαηεία Καιιηπάηεηξαο) ηεο πεξηνρήο «1
ε 

Αξθηηθή Φάζε Δπέθηαζεο ρεδίνπ Πφιεσο Παηξψλ», 

ζηελ θεξφκελε ηδηνθηεζία ησλ θ.θ. Γεσξγίνπ Απνζηνιφπνπινπ, Παξαζθεπήο Απνζηνινπνχινπ, 

Αδακαληίαο – Ζνχο Απνζηνινπνχινπ, Απφζηνινπ Απνζηνιφπνπινπ κε Κ.Α.Δ.Κ. (2010) : 

06167.415.2003, ιφγσ βεβαησζείζαο άξζεο ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο (ζρεηηθή ε αξηζ. 

Α1380/19-12-2016 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ). -Ζ Τπεξεζία καο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, ζέηεη ππφςε ζαο θαη ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηφηεηαο Εσήο ηα θάησζη: -1.Ηζηνξηθφ – Πνιενδνκηθφ θαζεζηψο -Με ην απφ 15-4-1972 Π.Γ/γκα 

(ΦΔΚ 97/Γ/3-5-1972), εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε θαη ε επέθηαζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ πφιεσο 

Παηξψλ ζηελ πεξηνρή «1
ε
 Αξθηηθή Φάζε Δπέθηαζεο ηνπ ρεδίνπ Πφιεσο Παηξψλ» (αξρηθή έληαμε 

ζην ζρέδην πφιεσο). -Με ηελ απφ 25-6-2012 πξνζθπγή ησλ ηδηνθηεηψλ θ.θ. Γεσξγίνπ 

Απνζηνιφπνπινπ, Παξαζθεπήο Απνζηνινπνχινπ, Αδακαληίαο – Ζνχο Απνζηνινπνχινπ, 

Απφζηνινπ Απνζηνιφπνπινπ ζην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Παηξψλ, ππεβιήζε αίηεζε άξζεο 

ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο ηεο θεξφκελεο ηδηνθηεζίαο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 3.585/31-5-

2011 πκβνιαηνγξαθηθήο Πξάμεο Απνδνρήο Κιεξνλνκηάο, κε ηελ νπνία δήηεζαλ ηελ αθχξσζε ηεο 

άξλεζεο ηεο Γηνίθεζεο λα άξεη ηε ξπκνηνκηθή απαιινηξίσζε, κε ηελ νπνία είρε δεζκεπζεί ην 
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αθίλεην – γεσηεκάρην ηνπο κε Κ.Α.Δ.Κ. (2010) : 06167.415.2003 θαη εκβαδφλ: 2.367,96 η.κ., σο 

θνηλόρξεζηνο ρώξνο Κ.Χ. πιαηείαο (Καιιηπάηεηξαο), επξηζθφκελν εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηελ πεξηνρή «1
ε
 Αξθηηθή Φάζε Δπέθηαζεο ρεδίνπ 

Πφιεσο Παηξψλ». -Δπί ηεο αίηεζεο απηήο, εθδφζεθε ε αξηζκ. Α1380/19-12-2016 απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ,  ζχκθσλα κε ηελ νπνία  ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη παξήιζε ν 

εχινγνο ρξφλνο γηα ηελ δέζκεπζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο  ρσξίο λα ζπληειεζηεί ε απαιινηξίσζε θαη 

«…Αλαπέκπεη ηελ ππόζεζε ζηε Γηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο λόκηκεο ελέξγεηεο…». -

2.Δγθξίζεηο άιισλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ -ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 

4067/2012 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4315/14), ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο ζηηο πεξηπηψζεηο άξζεο απαιινηξίσζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη 

πξνζηαηεπηηθέο γηα ην πεξηβάιινλ δηαηάμεηο (δηαηάμεηο γηα ηηο αξραηφηεηεο, πεξί πξνζηαζίαο δαζψλ, 

αηγηαινχ θαη παξαιίαο θιπ.), έρνπλ ιεθζεί νη θάησζη εγθξίζεηο θαη γλσκνδνηήζεηο ππεξεζηψλ – 

θνξέσλ: -*Σν ππ. αξηζ. 22546/30-1-2018 έγγξαθν ηνπ Γαζαξρείνπ Παηξψλ. -*Σν ππ. αξηζ. 

511282/339420/8645/7-12-2017 έγγξαθν ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Αραΐαο. -3.Αξκνδηφηεηα – 

λνκνζεζία -χκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 

3068/2002 (ΦΔΚ 274/Α/02), ε Γηνίθεζε (Γεκφζην, ΟΣΑ θιπ.), έρεη ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε πξνο ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη λα πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ 

επηβάιινληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο θαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ. -

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3212/2013, επεηδή ην αθίλεην βξίζθεηαη εληφο 

ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ εγθεθξηκέλνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. ηεο 17-7-1923, ζην πιαίζην ηεο 

ηξνπνπνίεζεο θαη ηπρφλ απνραξαθηεξηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ή ηκήκαηνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ αθηλήηνπ, 

εμεηάδεηαη θαη ππνινγίδεηαη ε ππνρξέσζε εηζθνξάο ζε γε. Ζ εηζθνξά ζε γε ππνινγίδεηαη ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. ε ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2508/1997 (ΦΔΚ 124/Α/1997), φπσο 

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 ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο πνπ ζπλνδεχεη ηελ 

πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο, ε νπνία είλαη απηνδίθαηα εηζθεξφκελε θαη ηίζεηαη ζε θνηλή ρξήζε κε ηε 

δεκνζίεπζε ηεο πξάμεο ηξνπνπνίεζεο ζην ΦΔΚ. Δάλ δε, ην αθίλεην ξπκνηνκείηαη θαηά κεγαιχηεξν 

ηκήκα (απφ ηελ νθεηιφκελε εηζθνξά ζε γε), απαηηείηαη ε ζχληαμε πξάμεο αλαινγηζκνχ, ζχκθσλα 

κε ηηο θείκελεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε θαηαβνιή 

ηνπ πνζνχ ζηνπο δηθαηνχρνπο. -χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 

4067/2012, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ζε ζπκκφξθσζε δηθαζηηθήο 

απφθαζεο γηα ηελ άξζε ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο ή δέζκεπζεο, γίλεηαη κε ηελ ππνβνιή 

ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζηνλ νηθείν Γήκν. -χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 

4067/2012, «…επηηξέπεηαη ε εθ λένπ επηβνιή ηεο αλαθιεζείζαο ή αξζείζαο ξπκνηνκηθήο 

απαιινηξίσζεο ή δέζκεπζεο, γηα ηνλ ίδην ή γηα άιιν ζθνπό, κόλν εθόζνλ ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη 

αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο: -Α) ζνβαξνί πνιενδνκηθνί ιόγνη 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) πξόζεζε θαη νηθνλνκηθή 

δπλαηόηεηα ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή άιινπ αξκόδηνπ θνξέα γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ηεο πξνζήθνπζαο 

απνδεκίσζεο ζηνπο δηθαηνύρνπο, πνπ απνδεηθλύεηαη κε ηελ εγγξαθή ηεο πξνζήθνπζαο απνδεκίσζεο 

ζε εηδηθό θσδηθό ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή ηνπ εθάζηνηε αξκόδηνπ θνξέα. -Ωο 

πξνζήθνπζα απνδεκίσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ νξίδεηαη ε ππνινγηδόκελε κε 

βάζε ην ζύζηεκα αληηθεηκεληθώλ αμηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ….».  -πλεπψο, ν Γήκνο 

νθείιεη λα πξνβεί ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο έρνληαο ηε δπλαηφηεηα: είηε λα 

επαλεπηβάιιεη ην αξζέλ ρέδην Πφιεσο (εθφζνλ ηνχην θξηζεί πνιενδνκηθά αλαγθαίν), δηαηεξψληαο 

ηελ πξνβιεπφκελε ξπκνηνκία (ελ φισ ή ελ κέξεη) θαη θαηαβάιινληαο ηελ αλαινγνχζα απνδεκίσζε 

ζηνπο ηδηνθηήηεο, είηε λ’ απνδψζεη νηθνδνκήζηκα (ελ φισ ή ελ κέξεη) ηα ξπκνηνκνχκελα εδαθηθά 

ηκήκαηα σο ηκήκαηα νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, πξνζδηνξίδνληαο θαη ηελ αλαινγνχζα εηζθνξά γεο 

επί θνηλνρξήζηνπ(-σλ) ρψξνπ(-σλ). -Ζ πξνζήθνπζα ηηκή απνδεκίσζεο γηα ηα αθίλεηα ζηελ πεξηνρή 

«1
ε
 Αξθηηθή Φάζε Δπέθηαζεο ρεδίνπ Πφιεσο Παηξψλ», πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή 

κνλάδαο ηνπ αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ πνπ ηζρχεη ζήκεξα (απφ 1-1-2019) ζηελ πεξηνρή, 
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ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. ΠΟΛ 1113/12-6-2018 απφθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 

2192/Β΄/2018) θαη αλέξρεηαη ζε 279,60 € /η.κ.. -Γηα ην ηξέρνλ έηνο 2020, κεηά ηελ ιήςε απφ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην ηεο αξηζ. 227/27-7-2020 απφθαζεο Γ.. (17
ν
 ζρεηηθφ), εγθξίζεθε θαηά 

πιεηνςεθία ε δεκηνπξγία ηνπ θσδηθνχ Δμφδνπ, κε ελίζρπζε απφ ην απνζεκαηηθφ κε Κ.Α. 40-

7111.00039 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ 

απνδεκίσζε ησλ ηδηνθηεηψλ γηα ηελ επαλεπηβνιή ηεο ξπκνηνκίαο ζην Ο.Σ./Κ.Υ. 1427, φπνπ 

εκπίπηεη θαη ε ηδηνθηεζία ησλ αηηνχλησλ εκβαδνχ Δξπκ=2.367,96 η.κ. θαη κε πνζφ εγγξαθήο – 

πίζησζεο ηα 800.000,00 €. -Χο εθ ηνχηνπ, ν Γήκνο, ζε ζπκκφξθσζε ηεο ζρεηηθήο (1) δηθαζηηθήο 

απφθαζεο, νθείιεη λα εμεηάζεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ζηελ ππφςε ζέζε, ηεξψληαο ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 32 ηνπ Ν. 4067/2012 (ΦΔΚ 79/Α/12), φπσο 

ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη (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, ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαθάησ: -Σελ 

αξηζ. 147/10-6-2020 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία έθαλε δεθηέο ηηο 

ελζηάζεηο ησλ θαηνίθσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 800/12-10-2018 απφθαζεο Γ.. (14
ν
 ζρεηηθφ), 

δεηψληαο παξάιιεια απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ ζρεηηθφ 

θάθειν πξνθεηκέλνπ λα παξζεί απφθαζε επαλαδέζκεπζεο ηνπ Ο.Σ./Κ.Υ. 1427 ρψξνπ πιαηείαο 

(Καιιηπάηεηξαο), φπνπ θαη ε ηδηνθηεζία ησλ αηηνχλησλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Πφιεσο ιφγσ 

άξζεο απαιινηξίσζεο, -Σελ αξηζ. 227/27-7-2020 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (17
ν
 ζρεηηθφ), 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε ν Κ.Α. εμφδνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ έηνπο 2020 κε 

Κ.Α. 40-7111.00039 θαη πνζφ : 800.000,00 € γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ ηδηνθηεηψλ ζην Ο.Σ./Κ.Υ. 

1427 θαη ζε πξνβιεπφκελν ρψξν πιαηείαο (Καιιηπάηεηξαο), λα ζέζεη ππφςε ησλ κειψλ ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ηελ πξφηαζε επαλεπηβνιήο ηεο ξπκνηνκίαο ζην Ο.Σ./Κ.Υ. 1427, ησλ 

ηδηνθηεηψλ θ.θ. Γεσξγίνπ Απνζηνιφπνπινπ, Παξαζθεπήο Απνζηνινπνχινπ, Αδακαληίαο – Ζνχο 

Απνζηνινπνχινπ, Απφζηνινπ Απνζηνιφπνπινπ φπσο απνηππψλεηαη ζην απφ Απγνχζηνπ 2020 

ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ ηδηψηε Μεραληθνχ θ. Θενθάλε Υεηκαξγηψηε, πνπ πξνζθνκίζηεθε ζηελ 

Τπεξεζία καο κε ηελ αξηζκ. πξση. 39565/4-9-2020 αίηεζή ηνπ (20
ν
 ζρεηηθφ). -4.Δηζήγεζε ηεο 

Γ/λζεο Πνι/θνπ Κπθι/θνπ ρεδ/ζκνπ θαη Γφκεζεο  -Ζ Τπεξεζία καο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή γηα ηελ Γηνίθεζε (Γ/λζε ΠΔ.ΥΧ.Υ. ηεο Π.Γ.Δ.) ηεο ππ’ αξηζκ. Α1380/19-

12-2016 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ (Ν. 3068/2002 ΦΔΚ 274/Α/14-11-

2002), ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αξηζκ. 147/10-6-2020 θαη 227/27-7-2020 απνθάζεηο Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαζψο θαη ην απφ Απγνχζηνπ 2020 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ θ. Θενθάλε 

Υεηκαξγηψηε, ζέηεη ππφςε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο πξφηαζε επαλεπηβνιήο ηεο ξπκνηνκίαο 

ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε (πεξηνρή 1
ε
 Αξθηηθή Φάζε Δπέθηαζεο ρεδίνπ Πφιεσο 

Παηξψλ) ζην Ο.Σ./Κ.Υ. 1427 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηδηνθηεζία κε Κ.Α.Δ.Κ. (2010) : 

06167.415.2003 ησλ θ.θ.  Γεσξγίνπ Απνζηνιφπνπινπ, Παξαζθεπήο Απνζηνινπνχινπ, Αδακαληίαο 

– Ζνχο Απνζηνινπνχινπ, Απφζηνινπ Απνζηνιφπνπινπ, σο παξαθάησ: -Ο.Σ./Κ.Υ. 1427 – 

ηδηνθηεζία θ.θ. Γεσξγίνπ Απνζηνιφπνπινπ, Παξαζθεπήο Απνζηνινπνχινπ, Αδακαληίαο – Ζνχο 

Απνζηνινπνχινπ, Απφζηνινπ Απνζηνιφπνπινπ (ΚΑΔΚ 06167.415.2003) -Δηδηθφηεξα, εθ ηεο 

ηδηνθηεζίαο κε ζηνηρεία (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-1) εκβαδνχ 2.367,96 η.κ., πνπ βξίζθεηαη 

εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ρεδίνπ Πφιεσο Παηξψλ θαη ζπγθεθξηκέλα εληφο ηνπ Ο.Σ./Κ.Υ. 1427 θαη 

επνκέλσο ξπκνηνκνχκελεο ζην ζχλνιφ ηεο γηα ηελ δηαηήξεζε – αμηνπνίεζε ηεο πξνβιεπφκελεο 

θνηλφρξεζηεο πιαηείαο Καιιηπάηεηξαο, εηζεγνχκαζηε ηα εμήο: -4.1.1.Σελ επαλαθήξπμε – 

επαλππνβνιή σο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πιαηείαο (Καιιηπάηεηξαο), ηεο ηδηνθηεζίαο πνπ επξίζθεηαη 

εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ρεδίνπ Πφιεσο Παηξψλ θαη ζην Ο.Σ./Κ.Υ. 1427 κε ζηνηρεία: (1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10-11-12-13-14-1’) εκβαδνχ Δξπκ = 2.367,96 η.κ.  φπσο θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα. Ζ επαλαθήξπμε απηή είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε πξνβιεπφκελε 

θνηλφρξεζηε πιαηεία Καιιηπάηεηξαο γηα θπθινθνξηαθνχο θαη πνιενδνκηθνχο ιφγνπο. -Σν πνζφ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ επαλαθήξπμε ηνπ αλσηέξσ εδαθηθνχ ηκήκαηνο, ηνπ αξζέληνο ζρεδίνπ πφιεσο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, κε επαλεπηβνιή ηεο ξπκνηνκίαο θαηά ηελ αλσηέξσ πξφηαζε, 

πξνζδηνξηδφκελν κε βάζε ηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ πνπ ηζρχεη ζήκεξα 

(απφ 1-1-2019) γηα ηελ πεξηνρή (279,60 €/η.κ. ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. ΠΟΛ 1113/12-6-2018 
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απφθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ΦΔΚ 2192/Β΄/2018), αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

2.367,96 η.κ Υ 279,60 € / η.κ. = 662.081,62 € ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (άξζξν 32 ηνπ Ν. 

4067/12 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη). -4.1.2.Σε δέζκεπζε (θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 32 ηνπ 

Ν.4067/2012, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4315/2014 – ΦΔΚ 269/Α/2014), πνπ 

απαηηεί ηελ χπαξμε «…πξόζεζεο θαη νηθνλνκηθήο δπλαηόηεηαο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ γηα ηελ άκεζε 

θαηαβνιή ηεο πξνζήθνπζαο απνδεκίσζεο ζηνπο δηθαηνύρνπο…», ηεο πξνζήθνπζαο δαπάλεο 

απνδεκίσζεο ζηνπο θεξφκελνπο ηδηνθηήηεο θ.θ. Γεσξγίνπ Απνζηνιφπνπινπ, Παξαζθεπήο 

Απνζηνινπνχινπ, Αδακαληίαο – Ζνχο Απνζηνινπνχινπ, Απφζηνινπ Απνζηνιφπνπιν γηα ηε 

ζπληέιεζε ηεο απαιινηξίσζεο ηεο πην πάλσ ξπκνηνκνχκελεο εδαθηθήο έθηαζεο ηδηνθηεζίαο ηνπο, 

ήηνη: ηνπ εδαθηθνχ ηκήκαηνο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο πνπ επξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ρεδίνπ 

Πφιεσο Παηξψλ κε ζηνηρεία : (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-1) εκβαδνχ Δξπκ = 2.367,96 η.κ 

γηα ηελ δηαηήξεζε – αμηνπνίεζε ηεο πξνβιεπφκελεο θνηλφρξεζηεο πιαηείαο Καιιηπάηεηξαο ηνπ 

ζρεδίνπ πφιεο ζην Ο.Σ./Κ.Υ. 1427, γηα θπθινθνξηαθνχο θαη πνιενδνκηθνχο ιφγνπο. -Ζ 

πξνζήθνπζα απνδεκίσζε γηα ηελ ππφςε επαλαθήξπμε – επαλεπηβνιή ηεο ξπκνηνκίαο, αλέξρεηαη 

ζην πνζφ ησλ 662.081,62 €, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. ΠΟΛ 1113/12-6-2018 απφθαζε Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θαη έλαξμε ηζρχνο ηελ 1-1-2019 (ΦΔΚ 2192/Β/2018). Ζ δέζκεπζε ηεο 

πξναλαθεξφκελεο απνδεκίσζεο, ζα βαξχλεη ηνλ θσδηθφ Κ.Α. 40-7111.00039, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. -Σν αλσηέξσ πνζφ πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ κε αξηζ. πξση. 11039/Β/1925/16-10-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: 

Χ0ΜΤΧΞΗ-ΚΝΤ) νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. -Δπηζεκαίλεηαη φηη, ην ηειηθφ πνζφ πνπ ζα εθηακηεπζεί 

απφ ηνλ αλσηέξσ θσδηθφ θαη ζα θαηαβιεζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο ζα είλαη απηφ πνπ ζα πξνθχςεη κεηά 

ηε ζχληαμε ηεο πξνβιεπφκελεο πξάμεο αλαινγηζκνχ απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο (Ν. 5269/1931). -Σνλ θαζνξηζκφ φξσλ αξηηφηεηαο, δφκεζεο θαη ρξήζε γεο, 

θαη’ αλαινγία ησλ ηζρπφλησλ ζηα φκνξα Ο.Σ. ηνπ ηνκέα ζηα νπνία εκπίπηνπλ νη αλσηέξσ 

ηδηνθηεζίεο, ήηνη: -*Διάρηζην πξφζσπν – εκβαδφ νηθνπέδνπ: -*Καηά θαλφλα: πξφζσπν 15 κ. – 

εκβαδφ 500 η.κ. -*Καηά παξέθθιηζε: πξφζσπν 13 κ. – εκβαδφ 500 η.κ. πξν ηεο 9-6-1973 -*Καηά 

παξέθθιηζε: πξφζσπν 10 κ. – εκβαδφ 200 η.κ. πξν ηεο 15-4-1972 -*πληειεζηήο Γφκεζεο: 1,60 θαη 

Μ..Γ.: 0,8 (ζρεη. ε ππ. αξηζ. 5509/103135/23-11-2011 /ΦΔΚ 358/ΑΑΠ/30-12-2011 απφθαζε ηνπ 

ΓΓΑΓΠΓΔΗ, έγθξηζε ΓΠ Παηξψλ). -Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

Ν.2508/97, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αλαθεξφκελα 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 δφκεζεο (θαλφλα ή 

παξέθθιηζεο) κεγαιχηεξν ηνπ Μ..Γ. πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Γ.Π.. εθφζνλ ν Μ..Γ. είλαη 

κηθξφηεξνο απφ ηνλ εγθεθξηκέλν .Γ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Μ..Γ. είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ 

εγθεθξηκέλν .Γ. θαηηζρχεη ν ζεζκνζεηεκέλνο – κηθξφηεξνο .Γ. -*Κάιπςε: 40%(πξψελ 

παληαρφζελ ειεχζεξν) -*Ύςνο: 16,50κ. - 5 ΟΡΟΦΟΗ. -Υξήζε γεο: -*χκθσλα κε  ην απφ 12-7-

1975 Π.Γ/γκα (ΦΔΚ 231/Γ/6-10-1975) ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο «1
ε
 Αξθηηθή Φάζε Δπέθηαζεο 

ρεδίνπ Πφιεσο Παηξψλ», δελ ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλε – εγθεθξηκέλε ρξήζε γεο. -*Καηά ηελ 

απφθαζε έγθξηζεο ηνπ Γ.Π.. Γεκ. Δλφη. Παηξψλ (αξ. 5509/103135/23.11.2011 ΦΔΚ 

358/ΑΑΠ/2011) ε ρξήζε γεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, εληφο ηεο νπνίαο εκπίπηεη ην Ο.Σ. 1978
Α
 , 

είλαη «θαηνηθία 1
εο

 βαζκίδαο», κε αλαθνξά ζε εηδηθέο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. Β1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο πξναλαθεξφκελεο απφθαζεο. 4.1.4.Σελ δηαβίβαζε ηνπ λένπ 

ζρεκαηηζζέληνο θαθέινπ ζηελ Γ/λζε Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Διιάδνο, κεηά ηελ ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ην Γ.., γηα ηελ ηήξεζε ηεο πεξαηηέξσ 

πξνβιεπφκελεο λφκηκεο δηαδηθαζίαο (εηζήγεζε γηα Τ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Δ. Αραΐαο θ.ι.π.). πλεκκέλα: -

*Σν απφ Απγνχζηνπ 2020 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα (θι. 1:250) -Ο Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνχ 

Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο θ. Μηραήι Αλαζηαζίνπ. 

 
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηελ εηζήγεζε ηνπ σο αξκφδηνπ 

εηζεγεηή – Aληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ θαη αθνχ θήξπμε ην σο άλσ 

ζέκα θαηεπείγνλ,  
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 
Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα θάησζη: 

1. Σελ ππ. αξηζ. Α1380/19-12-2016 απφθαζε Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ. 

2. Σηο ππ’ αξηζ. πξση. 158419/Π14417/21-12-2017 & 57277/Π9413/13-8-2018 αηηήζεηο ηεο 

θαο Παξαζθεπήο Απνζηνινπνχινπ  

3. Σελ ππ’ αξηζ. 800/12-10-2008 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Παηξέσλ (ΑΓΑ : 

6972ΧΞΗ-Ν6Δ). 

4. Σελ απφ 22-10-2018 Αλαθνίλσζε ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνχ Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ 

θαη Γφκεζεο, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ην άββαην 27 Οθησβξίνπ 2018, ηελ Κπξηαθή 28 

Οθησβξίνπ θαη ηε Γεπηέξα 29 Οθησβξίνπ ζηηο εθεκεξίδεο «ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ» θαη 

«ΓΝΧΜΖ».  

5. Σελ ππ. αξηζ. πξση. 77397/Π13045/8-11-2018 εηδνπνίεζε ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνχ 

Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γφκεζεο πξνο ηνπο θεξφκελνπο ηδηνθηήηεο ησλ 

εκπιεθφκελσλ ηδηνθηεζηψλ. 

6. Σελ απφ 10-12-2018 ππνβιεζείζα έλζηαζε ηεο θαο Γέζπνηλαο Γηαλλαθνχιηα (αξηζ. πξση. 

84866/Π14313/2018).  

7. Σελ απφ 21-12-2018 ππνβιεζείζα έλζηαζε ησλ θ.θ. Παλαγηψηε ηακνχιε, Πελειφπεο 

Λατλά & Αιεμίαο ηακνχιε (αξηζ. πξση. 87982/Π14780/2018).  

8. Σελ απφ 21-12-2018 ππνβιεζείζα έλζηαζε ηνπ θ. Υξήζηνπ Αλησλφπνπινπ (αξηζ. πξση. 

88071/Π14782/2018).  

9. Σελ απφ 21-12-2018 ππνβιεζείζα έλζηαζε ηεο θαο Υξπζνχιαο Αλησλνπνχινπ (αξηζ. 

πξση. 88073/Π14781/2018). 

10. Σελ απφ 28-8-2018 ππνβιεζείζα έλζηαζε ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ηνπο ελνίθνπο 

δηαρεηξηζηψλ ησλ πνιπθαηνηθηψλ σζηξάηνπ 7, σζηξάηνπ 9, Δππαιίλνπ 1 θ.θ. Διέλεο 

Παπινπνχινπ, Αξίζηνπ Καξαδήκα, Γεσξγίνπ Υξεζηίδε, αληίζηνηρα (αξηζ. πξση. 

88889/Π14883/2018). 

11. Σελ απφ 28-12-2018 ππνβιεζείζα έλζηαζε ηεο θαο Υαξίθιεηαο Πίηζνπ (αξηζ. πξση. 

88961/Π14885/2018). 

12. Σελ απφ 28-12-2018 ππνβιεζείζα έλζηαζε ηνπ θ. Αιέμαλδξνπ Υάτδα (αξηζ. πξση. 

89091/Π14884/2018. 

13. Σελ ππ’ αξηζ. 14/28-2-2020 απφθαζε Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο (ΑΓΑ : Χ1ΤΦΧΞΗ-

3Φ9). 

14. Σελ ππ’ αξηζ. 147/10-6-2020 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ – νξζή επαλάιεςε κε 

αξηζκφ εζσηεξηθήο αιιεινγξαθίαο : 7490/17-6-2020 (ΑΓΑ : ΦΤΘΘΧΞΗ-94Χ). 

15. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 27329/1-7-2020 Δμψδηθε Γηακαξηπξία –Γήισζε – Πξφζθιεζε ηεο 

θαο Νίθεο Αγγεινπνχινπ, πιεξεμνχζηαο Γηθεγφξνπ ησλ θ.θ. Γεσξγίνπ Απνζηνιφπνπινπ, 

Παξαζθεπήο Απνζηνινπνχινπ, Αδακαληίαο – Ζνχο Απνζηνινπνχινπ, Απφζηνινπ 

Απνζηνιφπνπινπ. 

16. Σν κε αξηζ. πξση. (εζσηεξηθή αιιεινγξαθία) 8691/6-7-2020 Τπεξεζηαθφ εκείσκα ηεο 

Γ/λζεο Πνιενδνκηθνχ – Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ & Γφκεζεο. 

17. Σελ ππ’ αξηζ. 227/27-7-2020 (νξζή επαλάιεςε) απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (ΑΓΑ : 

ΧΦΧΡΧΞΗ-ΖΜΕ). 

18. Σν κε αξηζ. πξση. 36012/19-8-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνχ – Κπθινθνξηαθνχ 

ρεδηαζκνχ & Γφκεζεο πξνο ηελ θα Νίθε Αγγεινπνχινπ. 

19. Σν κε αξηζ. πξση. (εζσηεξηθή αιιεινγξαθία) 11039/20-8-2020 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ 

Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνχ, Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο. 

20. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 39565/4-9-2020 αίηεζε ηνπ θ. Θενθάλε Υεηκαξγηψηε, ηδηψηε 

Μεραληθνχ ησλ ηδηνθηεηψλ θ.θ. Γεσξγίνπ Απνζηνιφπνπινπ, Παξαζθεπήο 

Απνζηνινπνχινπ, Αδακαληίαο – Ζνχο Απνζηνινπνχινπ, Απφζηνινπ Απνζηνιφπνπινπ.    
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Αλαιπηηθά 

Με ην 20
ν
 ζρεηηθό έγγξαθν - αίηεζε ηνπ ηδηψηε Μεραληθνχ θ. Θενθάλε Υεηκαξγηψηε, 

θαηαηέζεθε ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ην απφ Απγνχζηνπ 2020 λέν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θι. 

1:250 (ζε ζπλέρεηα ηνπ 18
νπ

 ζρεηηθνχ) κε πξφηαζε επαλεπηβνιήο ηνπ Ρπκνηνκηθνχ ρεδίνπ 

πφιεσο Παηξψλ ζε πξνβιεπφκελν θνηλφρξεζην ρψξν (πιαηεία Καιιηπάηεηξαο) ζην Ο.Σ./Κ.Υ. 

1427 επί ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ θ.θ. Γεσξγίνπ Απνζηνιφπνπινπ, Παξαζθεπήο Απνζηνινπνχινπ, 

Αδακαληίαο – Ζνχο Απνζηνινπνχινπ, Απφζηνινπ Απνζηνιφπνπινπ κε Κ.Α.Δ.Κ. (2010) : 

06167.415.2003, ζηελ πεξηνρή «1
ε 

Αξθηηθή Φάζε Δπέθηαζεο ρεδίνπ Πφιεσο Παηξψλ», ζε 

ζπλέρεηα ηεο ππ’ αξηζκ. Α1380/19-12-2016 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ (1
ν
 

ζρεηηθφ). 

 

Δηδηθφηεξα, ζην απφ Απγνύζηνπ 2020 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ θ. Θενθάλε 

Υεηκαξγηώηε, απνηππψλεηαη ε πξφηαζε επαλεπηβνιήο ηεο ξπκνηνκίαο ηνπ ρεδίνπ Πφιεσο 

Παηξψλ ζην Ο.Σ./Κ.Υ. 1427 γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 

(πιαηεία Καιιηπάηεηξαο) ηεο πεξηνρήο «1
ε 

Αξθηηθή Φάζε Δπέθηαζεο ρεδίνπ Πφιεσο Παηξψλ», 

ζηελ θεξφκελε ηδηνθηεζία ησλ θ.θ. Γεσξγίνπ Απνζηνιόπνπινπ, Παξαζθεπήο 

Απνζηνινπνύινπ, Αδακαληίαο – Ζνύο Απνζηνινπνύινπ, Απόζηνινπ Απνζηνιόπνπινπ   κε 

Κ.Α.Δ.Κ. (2010): 06167.415.2003, ιφγσ βεβαησζείζαο άξζεο ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο 

(ζρεηηθή ε αξηζ. Α1380/19-12-2016 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ).  

 

1. Ηζηνξηθό – Πνιενδνκηθό θαζεζηώο 

Με ην απφ 15-4-1972 Π.Γ/γκα (ΦΔΚ 97/Γ/3-5-1972), εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε θαη ε 

επέθηαζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ πφιεσο Παηξψλ ζηελ πεξηνρή «1
ε
 Αξθηηθή Φάζε Δπέθηαζεο 

ηνπ ρεδίνπ Πόιεσο Παηξώλ» (αξρηθή έληαμε ζην ζρέδην πφιεσο).  

Με ηελ από 25-6-2012 πξνζθπγή ησλ ηδηνθηεηψλ θ.θ. Γεσξγίνπ Απνζηνιόπνπινπ, 

Παξαζθεπήο Απνζηνινπνύινπ, Αδακαληίαο – Ζνύο Απνζηνινπνύινπ, Απόζηνινπ 

Απνζηνιόπνπινπ ζην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Παηξψλ, ππεβιήζε αίηεζε άξζεο ξπκνηνκηθήο 

απαιινηξίσζεο ηεο θεξφκελεο ηδηνθηεζίαο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 3.585/31-5-2011 

πκβνιαηνγξαθηθήο Πξάμεο Απνδνρήο Κιεξνλνκηάο, κε ηελ νπνία δήηεζαλ ηελ αθχξσζε ηεο 

άξλεζεο ηεο Γηνίθεζεο λα άξεη ηε ξπκνηνκηθή απαιινηξίσζε, κε ηελ νπνία είρε δεζκεπζεί ην 

αθίλεην – γεσηεκάρην ηνπο κε Κ.Α.Δ.Κ. (2010): 06167.415.2003  θαη εκβαδόλ: 2.367,96 η.κ., σο 

θνηλόρξεζηνο ρώξνο Κ.Χ. πιαηείαο (Καιιηπάηεηξαο), επξηζθφκελν εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηελ πεξηνρή «1
ε
 Αξθηηθή Φάζε Δπέθηαζεο ρεδίνπ 

Πόιεσο Παηξώλ». 

Δπί ηεο αίηεζεο απηήο, εθδφζεθε ε αξηζ. Α1380/19-12-2016 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη παξήιζε ν εχινγνο 

ρξφλνο γηα ηελ δέζκεπζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο ρσξίο λα ζπληειεζηεί ε απαιινηξίσζε θαη 

«…Αλαπέκπεη ηελ ππόζεζε ζηε Γηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο λόκηκεο ελέξγεηεο…». 

 

2. Δγθξίζεηο άιισλ ππεξεζηώλ θαη θνξέσλ  

ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4067/2012 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4315/14), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζηηο πεξηπηψζεηο άξζεο 

απαιινηξίσζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη πξνζηαηεπηηθέο γηα ην πεξηβάιινλ 

δηαηάμεηο (δηαηάμεηο γηα ηηο αξραηφηεηεο, πεξί πξνζηαζίαο δαζψλ, αηγηαινχ θαη παξαιίαο θιπ.), 

έρνπλ ιεθζεί νη θάησζη εγθξίζεηο θαη γλσκνδνηήζεηο ππεξεζηψλ – θνξέσλ: 

 Σν ππ. αξηζ. 22546/30-1-2018 έγγξαθν ηνπ Γαζαξρείνπ Παηξώλ. 

 Σν ππ. αξηζ. 511282/339420/8645/7-12-2017 έγγξαθν ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ 

Αραΐαο. 

 

3. Αξκνδηόηεηα – λνκνζεζία  
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χκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 

3068/2002 (ΦΔΚ 274/Α/02), ε Γηνίθεζε (Γεκφζην, ΟΣΑ θιπ.), έρεη ππνρξέσζε λα 

ζπκκνξθψλεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε πξνο ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη λα πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο 

ελέξγεηεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο θαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

απνθάζεσλ.  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3212/2013, επεηδή ην αθίλεην βξίζθεηαη εληφο 

ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ εγθεθξηκέλνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. ηεο 17-7-1923, ζην πιαίζην ηεο 

ηξνπνπνίεζεο θαη ηπρφλ απνραξαθηεξηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ή ηκήκαηνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

αθηλήηνπ, εμεηάδεηαη θαη ππνινγίδεηαη ε ππνρξέσζε εηζθνξάο ζε γε. Ζ εηζθνξά ζε γε 

ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. ε ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2508/1997 (ΦΔΚ 

124/Α/1997), φπσο 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 ηνπνγξαθηθνχ 

δηαγξάκκαηνο πνπ ζπλνδεχεη ηελ πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο, ε νπνία είλαη απηνδίθαηα εηζθεξφκελε 

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, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ζηνπο δηθαηνχρνπο.  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4067/2012, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ζε ζπκκφξθσζε δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα ηελ άξζε 

ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο ή δέζκεπζεο, γίλεηαη κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ζηνλ 

νηθείν Γήκν.  
χκθσλα 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:  

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….».  

 

πλεπψο, ν Γήκνο νθείιεη λα πξνβεί ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο έρνληαο ηε 

δπλαηφηεηα: είηε λα επαλεπηβάιιεη ην αξζέλ ρέδην Πφιεσο (εθφζνλ ηνχην θξηζεί πνιενδνκηθά 

αλαγθαίν), δηαηεξψληαο ηελ πξνβιεπφκελε ξπκνηνκία (ελ φισ ή ελ κέξεη) θαη θαηαβάιινληαο ηελ 

αλαινγνχζα απνδεκίσζε ζηνπο ηδηνθηήηεο, είηε λ’ απνδώζεη νηθνδνκήζηκα (ελ φισ ή ελ κέξεη) 

ηα ξπκνηνκνχκελα εδαθηθά ηκήκαηα σο ηκήκαηα νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, πξνζδηνξίδνληαο θαη 

ηελ αλαινγνχζα εηζθνξά γεο επί θνηλνρξήζηνπ(-σλ) ρψξνπ(-σλ). 

 

Ζ πξνζήθνπζα ηηκή απνδεκίσζεο γηα ηα αθίλεηα ζηελ πεξηνρή «1
ε
 Αξθηηθή Φάζε 

Δπέθηαζεο ρεδίνπ Πόιεσο Παηξώλ», πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ 

αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ πνπ ηζρχεη ζήκεξα (από 1-1-2019) ζηελ πεξηνρή, ζχκθσλα κε ηελ 

αξηζ. ΠΟΛ 1113/12-6-2018 απφθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 

2192/Β΄/2018) θαη αλέξρεηαη ζε 279,60 € /η.κ.. 

 

Γηα ην ηξέρνλ έηνο 2020, κεηά ηελ ιήςε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηεο αξηζ. 227/27-7-

2020 απόθαζεο Γ.., εγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία ε δεκηνπξγία ηνπ θσδηθνχ Δμφδνπ, κε 

ελίζρπζε απφ ην απνζεκαηηθφ κε Κ.Α. 40-7111.00039 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, κε απνθιεηζηηθό ζθνπό ηελ απνδεκίσζε ησλ ηδηνθηεηώλ γηα ηελ επαλεπηβνιή ηεο 
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ξπκνηνκίαο ζην Ο.Σ./Κ.Υ. 1427, φπνπ εκπίπηεη θαη ε ηδηνθηεζία ησλ αηηνχλησλ εκβαδνχ 

Δξπκ=2.367,96 η.κ. θαη κε πνζφ εγγξαθήο – πίζησζεο ηα 800.000,00 €. 

Χο εθ ηνχηνπ, ν Γήκνο, ζε ζπκκφξθσζε ηεο ζρεηηθήο (1) δηθαζηηθήο απόθαζεο, νθείιεη 

λα εμεηάζεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ζηελ ππφςε ζέζε, ηεξψληαο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 32 ηνπ Ν. 4067/2012 (ΦΔΚ 79/Α/12), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη 

(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, ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαθάησ : 

 Σελ αξηζ. 147/10-6-2020 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

έθαλε δεθηέο ηηο ελζηάζεηο ησλ θαηνίθσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 800/12-10-2018 απφθαζεο 

Γ.. (14
ν
 ζρεηηθφ), δεηψληαο παξάιιεια απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηνλ ζρεηηθφ θάθειν πξνθεηκέλνπ λα παξζεί απόθαζε επαλαδέζκεπζεο 

ηνπ Ο.Σ./Κ.Υ. 1427 ρώξνπ πιαηείαο (Καιιηπάηεηξαο), φπνπ θαη ε ηδηνθηεζία ησλ 

αηηνχλησλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Πφιεσο ιφγσ άξζεο απαιινηξίσζεο, 

 Σελ αξηζ. 227/27-7-2020 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

δεκηνπξγήζεθε ν Κ.Α. εμόδνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ δαπαλώλ έηνπο 2020 κε Κ.Α. 40-

7111.00039 θαη πνζό: 800.000,00 € γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ ηδηνθηεηώλ ζην Ο.Σ./Κ.Υ. 

1427 θαη ζε πξνβιεπόκελν ρώξν πιαηείαο (Καιιηπάηεηξαο),  

 

ζέηεη ππφςε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ηελ πξφηαζε επαλεπηβνιήο ηεο 

ξπκνηνκίαο ζην Ο.Σ./Κ.Υ. 1427, ησλ ηδηνθηεηψλ θ.θ. Γεσξγίνπ Απνζηνιφπνπινπ, Παξαζθεπήο 

Απνζηνινπνχινπ, Αδακαληίαο – Ζνχο Απνζηνινπνχινπ, Απφζηνινπ Απνζηνιφπνπινπ φπσο 

απνηππψλεηαη ζην απφ Απγνχζηνπ 2020 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ ηδηψηε Μεραληθνχ θ. 

Θενθάλε Υεηκαξγηψηε, πνπ πξνζθνκίζηεθε ζηελ Τπεξεζία καο κε ηελ αξηζκ. πξση. 39565/4-9-

2020 αίηεζή ηνπ (20
ν
 ζρεηηθφ). 

 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή γηα ηελ Γηνίθεζε (Γ/λζε ΠΔ.ΥΧ.Υ. ηεο Π.Γ.Δ.) ηεο ππ’ αξηζ. Α1380/19-

12-2016 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ (Ν. 3068/2002 ΦΔΚ 274/Α/14-11-

2002), ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αξηζ. 147/10-6-2020 θαη 227/27-7-2020 απνθάζεηο Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαζψο θαη ην απφ Απγνύζηνπ 2020 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ θ. Θενθάλε 

Υεηκαξγηώηε, εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην λα εγθξίλεη πξόηαζε επαλεπηβνιήο ηεο 

ξπκνηνκίαο ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε (πεξηνρή 1
ε
 Αξθηηθή Φάζε 

Δπέθηαζεο ρεδίνπ Πόιεσο Παηξώλ) ζην Ο.Σ./Κ.Υ. 1427 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηδηνθηεζία 

κε Κ.Α.Δ.Κ. (2010): 06167.415.2003 ησλ θ.θ. Γεσξγίνπ Απνζηνιόπνπινπ, Παξαζθεπήο 

Απνζηνινπνύινπ, Αδακαληίαο – Ζνύο Απνζηνινπνύινπ, Απόζηνινπ Απνζηνιόπνπινπ, σο 

παξαθάησ: 

 

Ο.Σ./Κ.Υ. 1427 – ηδηνθηεζία θ.θ. Γεσξγίνπ Απνζηνιόπνπινπ, Παξαζθεπήο 

Απνζηνινπνύινπ, Αδακαληίαο – Ζνύο Απνζηνινπνύινπ, Απόζηνινπ Απνζηνιόπνπινπ 

(ΚΑΔΚ 06167.415.2003) 

 

Δηδηθφηεξα, εθ ηεο ηδηνθηεζίαο κε ζηνηρεία (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-1) 

εκβαδνχ 2.367,96 η.κ., πνπ βξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ ρεδίνπ Πόιεσο Παηξώλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα εληόο ηνπ Ο.Σ./Κ.Υ. 1427 θαη επνκέλσο ξπκνηνκνύκελεο ζην ζύλνιό ηεο γηα ηελ 

δηαηήξεζε – αμηνπνίεζε ηεο πξνβιεπφκελεο θνηλφρξεζηεο πιαηείαο Καιιηπάηεηξαο: 

 

1. Σελ επαλαθήξπμε – επαλππνβνιή σο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ πιαηείαο 

(Καιιηπάηεηξαο), ηεο ηδηνθηεζίαο πνπ επξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ ρεδίνπ 

Πόιεσο Παηξώλ θαη ζην Ο.Σ./Κ.Υ. 1427 κε ζηνηρεία : (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-

13-14-1’) εκβαδνχ Δξπκ = 2.367,96 η.κ.  φπσο θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ 
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δηάγξακκα. Ζ επαλαθήξπμε απηή είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε 

πξνβιεπόκελε θνηλόρξεζηε πιαηεία Καιιηπάηεηξαο γηα θπθινθνξηαθνύο θαη 

πνιενδνκηθνύο ιόγνπο.  

Σν πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επαλαθήξπμε ηνπ αλσηέξσ εδαθηθνχ ηκήκαηνο, ηνπ 

αξζέληνο ζρεδίνπ πφιεσο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, κε επαλεπηβνιή ηεο ξπκνηνκίαο θαηά 

ηελ αλσηέξσ πξφηαζε, πξνζδηνξηδφκελν κε βάζε ηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ αληηθεηκεληθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ πνπ ηζρχεη ζήκεξα (από 1-1-2019) γηα ηελ πεξηνρή (279,60 €/η.κ. 

ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. ΠΟΛ 1113/12-6-2018 απφθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ, ΦΔΚ 2192/Β΄/2018), αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 2.367,96 η.κ Υ 279,60 € / 

η.κ. = 662.081,62 € ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (άξζξν 32 ηνπ Ν. 4067/12 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη).  

 

2. Σε δέζκεπζε (θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 32 ηνπ Ν.4067/2012, φπσο απηφ 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4315/2014 – ΦΔΚ 269/Α/2014), πνπ απαηηεί ηελ 

χπαξμε «…πξόζεζεο θαη νηθνλνκηθήο δπλαηόηεηαο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ γηα ηελ άκεζε 

θαηαβνιή ηεο πξνζήθνπζαο απνδεκίσζεο ζηνπο δηθαηνύρνπο…», ηεο πξνζήθνπζαο 

δαπάλεο απνδεκίσζεο ζηνπο θεξόκελνπο ηδηνθηήηεο θ.θ. Γεσξγίνπ 

Απνζηνιόπνπινπ, Παξαζθεπήο Απνζηνινπνύινπ, Αδακαληίαο – Ζνύο 

Απνζηνινπνύινπ, Απόζηνινπ Απνζηνιόπνπινπ γηα ηε ζπληέιεζε ηεο απαιινηξίσζεο 

ηεο πην πάλσ ξπκνηνκνχκελεο εδαθηθήο έθηαζεο ηδηνθηεζίαο ηνπο, ήηνη: ηνπ εδαθηθνχ 

ηκήκαηνο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο πνπ επξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ ρεδίνπ Πόιεσο 

Παηξώλ κε ζηνηρεία : (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-1) εκβαδνύ Δξπκ = 2.367,96 

η.κ γηα ηελ δηαηήξεζε – αμηνπνίεζε ηεο πξνβιεπόκελεο θνηλόρξεζηεο πιαηείαο 

Καιιηπάηεηξαο ηνπ ζρεδίνπ πφιεο ζην Ο.Σ./Κ.Υ. 1427, γηα θπθινθνξηαθνύο θαη 

πνιενδνκηθνύο ιόγνπο.  

Ζ πξνζήθνπζα απνδεκίσζε γηα ηελ ππφςε επαλαθήξπμε – επαλεπηβνιή ηεο 

ξπκνηνκίαο, αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 662.081,62 €, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. ΠΟΛ 

1113/12-6-2018 απφθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θαη έλαξμε ηζρύνο ηελ 

1-1-2019 (ΦΔΚ 2192/Β/2018). Ζ δέζκεπζε ηεο πξναλαθεξφκελεο απνδεκίσζεο, ζα 

βαξχλεη ηνλ θσδηθό Κ.Α. 40-7111.00039, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. 

 

Σν αλσηέξσ πνζφ πεξηιακβάλεηαη ζηελ κε αξηζ. πξση. 11039/Β/1925/16-10-2020 

Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: Ω0ΜΤΩΞΗ-ΚΝΤ) νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2020. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ην ηειηθφ πνζφ πνπ ζα εθηακηεπζεί απφ ηνλ αλσηέξσ θσδηθφ θαη ζα 

θαηαβιεζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο ζα είλαη απηφ πνπ ζα πξνθύςεη κεηά ηε ζύληαμε ηεο 

πξνβιεπόκελεο πξάμεο αλαινγηζκνύ απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο (Ν. 5269/1931).  

 

3. Σνλ θαζνξηζκό όξσλ αξηηόηεηαο, δόκεζεο θαη ρξήζε γεο, θαη’ αλαινγία ησλ 

ηζρπφλησλ ζηα φκνξα Ο.Σ. ηνπ ηνκέα ζηα νπνία εκπίπηνπλ νη αλσηέξσ ηδηνθηεζίεο, 

ήηνη: 

 

 Διάρηζην πξόζσπν – εκβαδό νηθνπέδνπ:  

 Καηά θαλφλα: πξφζσπν 15 κ. – εκβαδφ 500 η.κ.     

 Καηά παξέθθιηζε: πξφζσπν 13 κ. – εκβαδφ 500 η.κ. πξν ηεο 9-6-1973 

 Καηά παξέθθιηζε: πξφζσπν 10 κ. – εκβαδφ 200 η.κ. πξν ηεο 15-4-1972 
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 πληειεζηήο Γόκεζεο: 1,60 θαη Μ..Γ.: 0,8 (ζρεη. ε ππ. αξηζ. 

5509/103135/23-11-2011 /ΦΔΚ 358/ΑΑΠ/30-12-2011 απφθαζε ηνπ 

ΓΓΑΓΠΓΔΗ, έγθξηζε ΓΠ Παηξψλ).  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.2508/97, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα αλαθεξφκελα 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 δφκεζεο (θαλφλα ή παξέθθιηζεο) κεγαιχηεξν ηνπ Μ..Γ. πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ην Γ.Π.. εθφζνλ ν Μ..Γ. είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ εγθεθξηκέλν 

.Γ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Μ..Γ. είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ εγθεθξηκέλν .Γ. 

θαηηζρχεη ν ζεζκνζεηεκέλνο – κηθξφηεξνο .Γ. 

 

 Κάιπςε: 40%(πξψελ παληαρφζελ ειεχζεξν)    

 Ύςνο: 16,50κ. - 5 ΟΡΟΦΟΗ. 

 

 Υξήζε γεο:  
 χκθσλα κε  ην απφ 12-7-1975 Π.Γ/γκα (ΦΔΚ 231/Γ/6-10-1975) ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο «1
ε
 Αξθηηθή Φάζε Δπέθηαζεο ρεδίνπ Πφιεσο 

Παηξψλ», δελ ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλε – εγθεθξηκέλε ρξήζε γεο. 

 Καηά ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ Γ.Π.. Γεκ. Δλφη. Παηξψλ (αξ. 

5509/103135/23.11.2011 ΦΔΚ 358/ΑΑΠ/2011) ε ρξήζε γεο ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο, εληφο ηεο νπνίαο εκπίπηεη ην Ο.Σ. 1978
Α
 , είλαη «θαηνηθία 1

εο
 

βαζκίδαο», κε αλαθνξά ζε εηδηθέο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. Β1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο πξναλαθεξφκελεο απφθαζεο. 

 

4. Σελ δηαβίβαζε ηνπ λένπ ζρεκαηηζζέληνο θαθέινπ ζηελ Γ/λζε Πεξηβάιινληνο & 

Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο, γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

πεξαηηέξσ πξνβιεπφκελεο λφκηκεο δηαδηθαζίαο (εηζήγεζε γηα Τ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Δ. Αραΐαο 

θ.ι.π.). 

 

 

         Ο Πξόεδξνο                                  Σα  πκκεηέρνληα Μέιε 
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