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Αξηζκόο 87 

9
ε
 πλεδξίαζε 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ Παηξέσλ 

ηεο 3
εο

 Γεθεκβξίνπ 2020 

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

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 3
ε
 Γεθεκβξίνπ 2020, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11.00 π.κ. 

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

9/27-11-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 436/13-11-2020 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) Ήξα – 

Δηξήλε Κνπξή – ηαθηηθφ κέινο 4) Γεκήηξηνο Πειεθνχδαο – ηαθηηθφ κέινο 5) Θεφδσξνο 

Ξπιηάο – ηαθηηθφ κέινο 6) Αζαλάζηνο Γνχξνο – ηαθηηθφ κέινο θαη 7) Ησάλλεο 

Σζηκπνχθεο –αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – ηαθηηθφ κέινο εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απφθαζεο 85/2020)  

Ο θ. Ναπνιέσλ Σξηαληαθπιιφπνπινο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο εηζήιζε ζηε 

ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 6
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απφθαζεο 

90/2020) ελψ απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 7
νπ

 ζέκαηνο ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απφθαζεο 91/2020). 

Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνχθεο –αλαπιεξσκαηηθφ κέινο απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απφθαζεο 93/2020).. 

Οη θ.θ. Υξήζηνο Μπαθαιάξνο, Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο, Γηνλχζηνο Βνξίζεο 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, εηζάγεη ην (3ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο 

ππφςε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 13302/29-09-2020 δηαβηβαζηηθφ 

ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 12969/24-09-2020 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ 

Πνιενδνκηθνχ Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο (Γ/λζε Πνιενδνκηθνχ 

Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γφκεζεο – Σκήκα Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ), ε νπνία έρεη σο 

εμήο: «Πξνο- Σελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο- Δληαχζα- ΘΔΜΑ «Σξνπνπνίεζε Ρπκνηνκηθνχ 

ρεδίνπ Πφιεσο Παηξψλ ζηα Ο.Σ./Κ.Υ. Γ115 & Ο.Σ./Κ.Υ. Γ116, ζηελ πεξηνρή «Παξαιία 

Πξναζηείνπ – Άγηνο Παληειεήκσλ», ιφγσ άξζεο απαιινηξίσζεο αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο θ. 

Κσλ/λνπ Αξγπξφπνπινπ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ αξηζ. Α288/24-2-2012 απφθαζε Γηνηθεηηθνχ 

Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ θαη ηελ επαλεπηβνιή ηεο ξπκνηνκίαο, κε ραξαθηεξηζκφ ηκήκαηνο ησλ 

ππφςε ρψξσλ θπξίσο σο Ο.Σ., θ.ι.π.». -ρεηηθά: -1.Ζ ππ. αξηζ. Α288/24-2-2012 απφθαζε 

Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ. -2.Ζ ππ. αξηζ. πξση. 39163/569/26-6-2018 εηζήγεζε ηεο 

Γ/λζεο ΠΔ.Υ.Ω.Υ. ηεο Π.Γ.Δ. πξνο ην Τ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Δ. Αραΐαο. -3.Σν κε αξηζ. πξση. 

137458/17-10-2019 έγγξαθν ηνπ Τ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Δ. Αραΐαο κε ζπλεκκέλν ην πξαθηηθφ ηεο απφ 4-

9-2019 πλεδξίαζήο ηνπ (Νν 3). -4.Σν κε αξηζ. πξση. ΠΓΔ/ΓΠΥ/318936/5823/4-11-2019 

έγγξαθν ηεο Γ/λζεο ΠΔ.ΥΩ.Υ. ηεο Π.Γ.Δ. -5.Σν κε αξηζ. πξση. 64172/21-11-2019 έγγξαθφ καο 

πξνο ηελ Μεραληθφ θα Αζήκσ Μπαξδάθε. -6.Σν κε αξηζ. πξση. ΠΓΔ/ΓΠΥ/354593/6400/6-4-

2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο ΠΔ.ΥΩ.Υ. ηεο Π.Γ.Δ. -7.Ζ κε αξηζ. πξση. 20609/3-6-2020 εηδνπνίεζε 

ΑΔΑ: 63ΗΒΩΞΙ-ΣΣΒ



2 

 

ηεο Γ/λζεο Πνι.- Κπθι. ρεδηαζκνχ & Γφκεζεο.  -8.Ζ κε αξηζ. πξση. 23751/17-6-2020 

εηδνπνίεζε ηεο Γ/λζεο Πνι.- Κπθι. ρεδηαζκνχ & Γφκεζεο. -Με ην 6
ν
 ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο 

Γ/λζεο ΠΔ.ΥΩ.Υ. ηεο Π.Γ.Δ., θαηαηέζεθε ζηελ Τπεξεζία καο, ην απφ επηεκβξίνπ 2016 

(επηθαηξνπνηεκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν ζχκθσλα κε ην απφ 4-9-2019 ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηνπ 

Τ,ΠΟ.Θ.Α. Π.Δ. Αραΐαο) ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο θαο Αζήκσο Μπαξδάθε, ζρεηηθά κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Πφιεσο Παηξψλ ζηα Ο.Σ./Κ.Υ. Γ115 & Γ116 ηεο πεξηνρήο «Παξαιία 

Πξναζηείνπ – Άγηνο Παληειεήκσλ», ζηε θεξφκελε ηδηνθηεζία ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ 

Αξγπξφπνπινπ, ην νπνίν θαη ζεσξήζεθε απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο ΠΔ.ΥΩ.Υ. ηεο 

Π.Γ.Δ., πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ν Γήκνο «... ζηελ ηήξεζε ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο…», 

ιφγσ βεβαησζείζαο άξζεο ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο (ζρεηηθή ε αξηζ. Α288/24-2-2012 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ). -Ζ Τπεξεζία καο, κε ηα αξηζ. 7
ν
 θαη 8

ν
 

ζρεηηθά, δηαβίβαζε ηηο κε αξηζ. πξση. 56965/2-10-2019 & 25864/25-8-2020 εηδνπνηήζεηο πξνο 

φινπο ηνπο φκνξνπο ηδηνθηήηεο γεσηεκαρίσλ – αθηλήησλ ζηελ πεξηνρή πεξηκεηξηθά ησλ Ο.Σ./Κ.Υ. 

Γ 115 & Γ116 κε ζπλεκκέλνπο πίλαθεο απνδεθηψλ θαη ζέηνπκε ππφςε ζαο θαη ησλ κειψλ ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ηα θάησζη: -1.Ηζηνξηθφ – Πνιενδνκηθφ θαζεζηψο -Με ην  απφ 25-8-

1993 Π. Γ/γκα  (ΦΔΚ 1181/Γ/23-9-199315-2-1971), ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε κε ην απφ 26-11-

2013 Π.Γ/γκα (ΦΔΚ 439/ΑΑΠ/5-12-2013), ζηα  ΟΣ./Κ.Υ. Γ115 θαη Ο.Σ./ΚΥ. Γ116 ζηελ πεξηνρή 

«Παξαιία Πξναζηείνπ – Άγηνο Παληειεήκσλ», θαζνξίζηεθαλ θνηλφρξεζηνη ρψξνη, σο Κ.Υ. 

πιαηείαο (Γ115) θαη Υψξνπ Πάξθηλγθ (Γ116) θαζψο θαη νδνί (Μέληνξνο θαη Αλσλχκσλ), ζηελ 

ηδηνθηεζία ηνπ θεξφκελνπ ηδηνθηήηε θ. Κσλ/λνπ Αξγπξφπνπινπ. -Μεηά απφ πξνζθπγή ηνπ 

ηδηνθηήηε ζην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Παηξψλ ππέβαιε αίηεζε  άξζεο ξπκνηνκηθήο 

απαιινηξίσζεο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Παηξέσλ  κε ηελ νπνία δήηεζε ηελ 

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

δεζκεπζεί ην  αθίλεηφ ηνπ  σο θνηλφρξεζηνη ρψξνη ΚΥ πιαηείαο, πάξθηλγθ & νδνί, επξηζθφκελα 

εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. -Δπί ηεο αηηήζεσο απηήο, 

εθδφζεθε ε αξηζκ. Α288/2012 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ,  ζχκθσλα κε ηηο  

νπνία  ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη παξήιζε ν εχινγνο ρξφλνο γηα ηελ δέζκεπζε ηεο ηδηνθηεζίαο  ηνπ  

ρσξίο λα ζπληειεζηεί ε απαιινηξίσζε θαη «…Αλαπέκπεη ηελ ππόζεζε ζηε Γηνίθεζε πξνθεηκέλνπ 

απηή, κε ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Πάηξαο, λα άξεη ηελ ελ ιόγσ 

απαιινηξίσζε…». -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. Φ888/1/5073/19-6-2015 έγγξαθν ηεο 

Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Αραΐαο (Σκήκα Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ, 

Μλεκείσλ, Αξραηνγλσζηηθήο Έξεπλαο θαη Μνπζείσλ). -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 
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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 «Παξαιίαο Πξναζηείνπ – Άγηνο Παληειεήκσλ», πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή 

κνλάδαο ηνπ αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ πνπ ηζρχεη ζήκεξα ζηελ πεξηνρή, ζχκθσλα κε ηελ 

αξηζ. ΠΟΛ 1113/12-6-2018 απφθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 2192/Β΄/2018) 

θαη αλέξρεηαη (απφ 1-1-2019) ζε 183,90 € /η.κ.. -Γηα ην ηξέρνλ έηνο 2020, ζηνλ θσδηθφ Κ.Α. 40-

7111.00013 (ΑΣΑ - Ίδηνη Πφξνη) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζήκεξα 

(20-8-2020), ππάξρεη αδηάζεηε πίζησζε πνζνχ 117.701,30 €.  -Ωο 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 

λα ζέζεη ππφςε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ην Πξαθηηθφ (3
ν
 ζρεηηθφ) ηεο απφ 4-9-

2019 πλεδξίαζεο (Νν 3) ηνπ Τ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Δ. Αραΐαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν: «…Γλσκνδνηεί 

νκόθσλα ζεηηθά γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Σρεδίνπ Πόιεσο Παηξώλ ζηα Ο.Τ./Κ.Φ. Γ115 & Γ116 

ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο ΠΓΔ (39163/569/26-6-2018)». -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.ΥΩ.Υ. ηεο Π.Γ.Δ.) ηεο ππ’ αξηζκ. Α288/24-2-2012 

απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ (Ν. 3068/2002 ΦΔΚ 274/Α/14-11-2002), ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην ηειηθφ ζεσξεκέλν (απφ Γεθεκβξίνπ 2019) ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο θαο 

Αζήκσο Μπαξδάθε, πνπ ζπλνδεχεη ηελ νκφθσλε γλσκνδφηεζε ηνπ Τ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Δ. Αραΐαο 

ηεο απφ 4-9-2019 πλεδξίαζεο (Νν 3
ν
), ζέηεη ππφςε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο πξφηαζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε (πεξηνρή Παξαιία Πξναζηείνπ – 

Άγηνο Παληειεήκσλ) ζηα Ο.Σ./Κ.Υ. Γ115 & Ο.Σ./Κ.Υ. Γ116 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηδηνθηεζία 

κε Κ.Α.Δ.Κ. (2010) : 06167.544.5001 ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Αξγπξφπνπινπ, σο παξαθάησ: -Ο.Σ. 

Γ115 & Ο.Σ. Γ116 -Δηδηθφηεξα, εθ ηεο αξρηθήο ηδηνθηεζίαο κε ζηνηρεία (Κ5-Κ6-Κ7-Κ3-Κ4-Κ8-

Κ9-Κ5) εκβαδνχ 816,51 η.κ., πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ Ο.Σ. Γ115 & Γ116, εηζεγνχκαζηε ηα εμήο: 

-4.1.1.Σελ επηβνιή εηζθνξάο ζε γε – θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.3212/2003 – 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2.ε ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.2508/1997 θαη ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1337/1983, φπσο 
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ηζρχεη, ε νπνία θαηά ζέζε πξνζδηνξίδεηαη σο ην εδαθηθφ ηκήκα ηεο ηδηνθηεζίαο κε ζηνηρεία : (Κ5-

Κ6-Σ1-Κ2-Κ1-Κ4-Κ4’-Κ8-Κ9-Κ5) εκβαδνχ : Δεηζθ = 169,95η.κ. θαη είλαη αλαιπηηθά : {(0-250) 

η.κ. Υ 10% + (250-500) η.κ. Υ 20% + (500-816,51) η.κ. Υ 30%} = 25 + 50 + 94,95 = 169,95 η.κ.), 

φπσο απνηππψλεηαη ζην ζπλεκκέλν, απφ Γεθεκβξίνπ 2019 ζεσξεκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα 

γηα: -*Σελ δηαπιάηπλζε ηκήκαηνο ηεο νδνχ Μέληνξνο, γηα ηελ πιήξε δηάλνημή ηεο,    κεηαμχ ηνπ 

Ο.Σ. Γ112 θαη ηνπ λένπ Ο.Σ. Γ115α (πιάηνπο 8,0 κ.), φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην αξρηθά 

εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην πφιεσο Παηξψλ, κε ηελ παξαρψξεζε ζε θνηλή ρξήζε ηνπ 

εδαθηθνχ ηκήκαηνο κε ζηνηρεία (Κ9-Κ5-Κ6-Σ1-Κ2-Κ1-Κ10-Κ8-Κ9), -*Σε δεκηνπξγία ηνπ 

αλσηέξσ Υψξνπ Πξαζίλνπ (Υ.Π.), λένπ Ο.Σ./ Υ.Π. Γ116α,  κε ζηνηρεία (Κ10 – Κ1’-Κ4’-Κ8-

Κ10), ζηε ζέζε ηκήκαηνο ηνπ πξψελ ρψξνπ ζηάζκεπζεο, -*Σε δηάλνημε ηκεκάησλ ηεο νδνχ ηνπ 

ζρεδίνπ πφιεσο κεηαμχ ησλ Ο.Σ. Γ117 θαη εθαηέξσζελ ηνπ Ο.Σ./Υ.Π. Γ116α, θαη ζπγθεθξηκέλα 

απφ ηελ βνξεηνδπηηθή ξπκνηνκηθή γξακκή ηνπ λένπ Ο.Σ. Γ115α, κε ζηνηρεία (Κ1-Κ4), έσο θαη ην 

βνξεηνδπηηθφ φξην ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Αξγπξφπνπινπ, ηκήκα κε ζηνηρεία (Κ5-

Κ9), -Σα αλσηέξσ εδαθηθά ηκήκαηα, εκβαδνχ 169,95 η.κ., κε ηελ έγθξηζε ηεο ελ ιφγσ 

ηξνπνπνίεζεο, ζα θαηαζηνχλ ακέζσο θνηλφρξεζηα, θαζφζνλ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε 

εθηακίεπζεο νηνπδήπνηε πνζνχ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκν γη’ απηά. -4.1.2.Σελ 

επαλαθήξπμε – επαλεπηβνιή κέξνπο ηεο ξπκνηνκίαο σο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ (ηκήκα ηεο 

πξνβιεπφκελεο νδνχ Ληδσξηθίνπ κεηαμχ ησλ Ο.Σ. Γ114 θαη Ο.Σ. Γ115α), ην εδαθηθφ  ηκήκα ηεο 

ηδηνθηεζίαο κε ζηνηρεία : (Κ2-Σ1-Κ7-Κ3-Κ2) εκβαδνχ Δ=78,85 η.κ.  φπσο θαίλεηαη ζην 

ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα. Ζ επαλαθήξπμε απηή είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξεζεί ε πεξηκεηξηθή νδφο Ληδσξηθίνπ ζε θαη’ ειάρηζηνλ πιάηνο 5,00 κέηξσλ 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 

(183,90 €/η.κ. ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. ΠΟΛ 1113/12-6-2018 απφθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ, ΦΔΚ 2192/Β΄/2018), αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 78,85 η.κ Υ 183,90 €/η.κ. = 

14.500,52 € ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (άξζξν 32 ηνπ Ν. 4067/12 φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη). -4.1.3.Σν ραξαθηεξηζκφ σο νηθνδνκήζηκνπ ρψξνπ ηνπ ελαπνκείλαληνο εδαθηθνχ 

ηκήκαηνο ηεο ηδηνθηεζίαο κε ζηνηρεία : (Κ1-Κ2-Κ3-Κ4-Κ1) εκβαδνχ Δ = 567,71 η.κ. εληφο ηνπ 

δεκηνπξγνχκελνπ λένπ Ο.Σ. Γ115α, κε ηελ επηβνιή πξνθεπίσλ (πξαζηάο) πιάηνπο 4,00κ. κφλν 

ζηηο δχν (2) βφξεηεο πιεπξέο ηνπ (Κ1-Κ2) & (Κ1-Κ4), ήηνη θαηά κήθνο ηεο νδνχ Μέληνξνο θαζψο 

θαη ηεο νδνχ κεηαμχ ησλ Ο.Σ. Γ117 θαη ηνπ λένπ Ο.Σ. Γ115α, φπσο έρεη νκφθσλα γλσκνδνηήζεη 

ην Τ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Δ. Αραΐαο θαη φπσο αλαιπηηθά απεηθνλίδεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα.   -4.1.4.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 ζηνλ 

θεξφκελν ηδηνθηήηε θ. Κσλζηαληίλν Αξγπξφπνπιν (ΑΦΜ :008181716) γηα ηε ζπληέιεζε ηεο 

απαιινηξίσζεο ηεο πην πάλσ ξπκνηνκνχκελεο εδαθηθήο έθηαζεο ηδηνθηεζίαο ηνπ, ήηνη: ηνπ 

εδαθηθνχ ηκήκαηνο κε ζηνηρεία: (Κ5-Κ6-Σ1-Κ2-Κ1-Κ4-Κ4’-Κ8-Κ9-Κ5) εκβαδνχ Δ = 169,95 η.κ 

γηα: -*Σελ δηαπιάηπλζε ηκήκαηνο ηεο νδνχ Μέληνξνο, γηα ηελ πιήξε δηάλνημή ηεο,  κεηαμχ ηνπ 

Ο.Σ. Γ112 θαη ηνπ λένπ Ο.Σ. Γ115α (πιάηνπο 8,0 κ.), φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην αξρηθά 

εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην πφιεσο Παηξψλ, κε ηελ παξαρψξεζε ζε θνηλή ρξήζε ηνπ 

εδαθηθνχ ηκήκαηνο κε ζηνηρεία (Κ9-Κ5-Κ6-Σ1-Κ2-Κ1-Κ10-Κ8-Κ9), -*Σε δεκηνπξγία ηνπ 

αλσηέξσ Υψξνπ Πξαζίλνπ (Υ.Π.), λένπ Ο.Σ./ Υ.Π. Γ116α, κε ζηνηρεία (Κ10 – Κ1’-Κ4’-Κ8-

Κ10), ζηε ζέζε ηκήκαηνο ηνπ πξψελ ρψξνπ ζηάζκεπζεο, -*Σε δηάλνημε ηκεκάησλ ηεο νδνχ ηνπ 

ζρεδίνπ πφιεσο κεηαμχ ησλ Ο.Σ. Γ117 θαη εθαηέξσζελ ηνπ Ο.Σ./Υ.Π. Γ116α, θαη ζπγθεθξηκέλα 

απφ ηελ βνξεηνδπηηθή ξπκνηνκηθή γξακκή ηνπ λένπ Ο.Σ. Γ115α, κε ζηνηρεία (Κ1-Κ4), έσο θαη ην 

βνξεηνδπηηθφ φξην ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Αξγπξφπνπινπ, ηκήκα κε ζηνηρεία (Κ5-
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Κ9). -Ζ πξνζήθνπζα απνδεκίσζε γηα ηελ ππφςε επαλαθήξπμε, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

14.500,52 €, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. ΠΟΛ 1113/12-6-2018 απφθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ, (ΦΔΚ 2192/Β/2018). Ζ δέζκεπζε ηεο πξναλαθεξφκελεο απνδεκίσζεο, ζα βαξχλεη 

ηνλ θσδηθφ Κ.Α. 40-7111.00013 (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ), ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. -Σν αλσηέξσ πνζφ πεξηιακβάλεηαη ζηελ κε αξηζκ. πξση. 

11038/Β/1796/21-9-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ : 65ΗΛΩΞΗ-Ν90). -

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

θαηαβιεζεί ζηνλ δηθαηνχρν ζα είλαη απηφ πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ηε ζχληαμε ηεο πξνβιεπφκελεο 

πξάμεο αλαινγηζκνχ απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. -4.1.5.Σνλ 

θαζνξηζκφ φξσλ αξηηφηεηαο, δφκεζεο θαη ρξήζεσλ γεο, θαη’ αλαινγία ησλ ηζρπφλησλ ζηα φκνξα 

Ο.Σ. ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν εκπίπηεη ε αλσηέξσ ηδηνθηεζία, ήηνη: -Πεξηνρή Πξνάζηεην – Άγηνο 

Παληειεήκσλ -Δπέθηαζε Δ.Π.Α. Π.Γ. 25-8-1993 (ΦΔΚ 1181/Γ/23-9-1993) -Έληαμε κε 

Ν.1337/1983: ΠΤΚΝΟΓΟΜΖΜΔΝΟ -*Διάρηζην πξφζσπν – εκβαδφ νηθνπέδνπ: -*Καηά θαλφλα: 

πξφζσπν 15 κ. – εκβαδφ 500 η.κ. -*Καηά παξέθθιηζε: πξφζσπν 8 κ. – εκβαδφ 150 η.κ. πξν ηεο 

23-9-1993 -8 κ. – εκβαδφ 150 η.κ. Γεκηνπξγεζέληα απφ -Πξάμε Δθαξκνγήο.  -*πληειεζηήο 

Γφκεζεο: 0,8 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.ΥΩ.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: 60%(Ν.Ο.Κ. άξζξν 12 παξ. 1
α
, Δγθχθιηνο Τ.Π.Δ.Κ.Α. 2/2013)  -*Ύςνο: 8,50 κ. 

ηέγε 1,50 κ. Τπνρξεσηηθή -.Κ.Ο.: 3,20 -*Υξήζε γεο: -*χκθσλα κε ην απφ 25-8-1993 

Π.Γ/γκα (ΦΔΚ 118/Γ/23-9-1993) κε ην νπνίν εγθξίζεθε ε πνιενδνκηθή κειέηε ηεο πεξηνρήο 

«Παξαιία Πξναζηείνπ –Άγηνο Παληειεήκσλ», ε πξνβιεπφκελε – επηηξεπφκελε ρξήζε γεο ηεο 

ππφςε πεξηνρήο, είλαη «ακηγήο θαηνηθία», θαηά ην αλαιπηηθφ πεξηερφκελν δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ απφ 23-02-1987 (ΦΔΚ 166Γ΄/06-03-1987) Π.Γ/ηνο. -*Καηά ηελ απφθαζε έγθξηζεο 

ηνπ Γ.Π.. Γεκ. Δλφη. Παηξψλ (αξ. πξση. 5509/103135/23.11.2011 - ΦΔΚ 358/ΑΑΠ/2011) ε 

πξνβιεπφκελε – επηηξεπφκελε ρξήζε γεο ηεο πεξηνρήο, εληφο ηεο νπνίαο εκπίπηνπλ ηα πην πάλσ 

Ο.Σ., είλαη «θαηνηθία 1
εο

 βαζκίδαο», πνπ πξνζδηνξίδεηαη σο πεξηνρή κε γεληθή ρξήζε γεο ηε 

«γεληθή θαηνηθία», θαηά ην αλαιπηηθφ πεξηερφκελν ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ απφ 23-2-1987 Π.Γ/ηνο 

(ΦΔΚ 166/Γ/6-3-1987), κε αλαθνξά ζε εηδηθέο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 

Β1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο πξναλαθεξφκελεο απφθαζεο.—4.1.6 Σελ δηαβίβαζε ζηελ Γ/λζε 

ΠΔ.ΥΩ.Υ. ηεο Π.Γ.Δ., ηεο αξηζκ. πξση. 11038/Β/1796/21-9-2020 Απφθαζεο Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ : 65ΗΛΩΞΗ-Ν90) ζπλνιηθνχ πνζνχ : 14.500,52 € γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο 

απνδεκίσζεο (επαλαθήξπμε απαιινηξίσζεο γηα ην ππφινηπν, πέξαλ ηεο ππνρξεσηηθήο εηζθνξάο 

ζε γε, εδαθηθφ ηκήκα εκβαδνχ : 169,95 η.κ.), ζηνλ θεξφκελν ηδηνθηήηε θ. Κσλζηαληίλν 

Αξγπξφπνπιν θαη ηελ ζπληέιεζε ηεο απαιινηξίσζεο ζχκθσλα κε ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ 

Τ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Δ. Αραΐαο, φπσο έρεη πεξηγξαθεί αλαιπηηθά παξαπάλσ. -4.1.7.Σέινο, 

επηζεκαίλεηαη φηη, έρεη ήδε ηεξεζεί ε πξνβιεπφκελε λφκηκε δηαδηθαζία αλάξηεζεο ηνπ απφ 

Γεθεκβξίνπ 2019 ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο θαο Αζήκσο Μπαξδάθε, ζχκθσλα κε ηηο 

αξηζκ. πξση. 56965/2-10-2019 & 25687/23-99-2020 Δηδνπνηήζεηο ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνχ – 

Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ & Γφκεζεο (14
ν
 ζρεηηθφ). Ζ δηαδηθαζία επίδνζεο ηεο 

πξναλαθεξζείζαο εηδνπνίεζεο ζηνπο θεξφκελνπο ηδηνθηήηεο ηνπ ζπλεκκέλνπ Πίλαθα Απνδεθηψλ 

έρεη νινθιεξσζεί (κε ζπλδπαζκφ επηδφζεσλ κέζσ Γεκνηηθνχ Τπαιιήινπ, ηαρπδξνκηθψο κε 

βεβαησκέλε επίδνζε θαη κε Γηθαζηηθφ Δπηκειεηή) θαη δελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο ζην 

πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ. -πλεκκέλα: -*Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα (θι. 1:200) -Ο Αληηδήκαξρνο 

Πνιενδ. – Κπθινθ. ρεδηαζκνχ & Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – Μηραήι Αλαζηαζίνπ.- 
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 Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκφδηνπ 

εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ, έιαβε ππφςε ηα ζρεηηθά επί 

ηνπ ζέκαηνο έγγξαθα θαη κε ηε δηεπθξίληζε φηη ν θ. Ξπιηάο Θεφδσξνο ππεξςήθηζε ην ζέκα κε ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

  Λακβάλνληαο ππ’ φςε: 

1. Σελ ππ’ αξηζ. Α288/24-2-2012 απφθαζε Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ. 

2. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 39163/569/26-6-2018 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο ΠΔ.Υ.Ω.Υ. ηεο Π.Γ.Δ. 

πξνο ην Τ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Δ. Αραΐαο.  

3. Σν κε αξηζ. πξση. 137458/17-10-2019 έγγξαθν ηνπ Τ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Δ. Αραΐαο κε 

ζπλεκκέλν ην πξαθηηθφ ηεο απφ 4-9-2019 πλεδξίαζήο ηνπ (Νν 3). 

4. Σν κε αξηζ. πξση. ΠΓΔ/ΓΠΥ/318936/5823/4-11-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο ΠΔ.ΥΩ.Υ. 

ηεο Π.Γ.Δ. 

5. Σν κε αξηζ. πξση. 64172/21-11-2019 έγγξαθν πξνο ηελ Μεραληθφ θα Αζήκσ Μπαξδάθε. 

6. Σν κε αξηζ. πξση. ΠΓΔ/ΓΠΥ/354593/6400/6-4-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο ΠΔ.ΥΩ.Υ. 

ηεο Π.Γ.Δ. 

7. Σελ κε αξηζ. πξση. 20609/3-6-2020 εηδνπνίεζε ηεο Γ/λζεο Πνι.- Κπθι. ρεδηαζκνχ & 

Γφκεζεο. 

8. Σελ κε αξηζ. πξση. 23751/17-6-2020 εηδνπνίεζε ηεο Γ/λζεο Πνι.- Κπθι. ρεδηαζκνχ & 

Γφκεζεο 

 

Αλαιπηηθά: 

Με ην 6
ν
 ζρεηηθό έγγξαθν ηεο Γ/λζεο ΠΔ.ΥΩ.Υ. ηεο Π.Γ.Δ., θαηαηέζεθε ζηε Γ/λζε 

Πνιενδνκηθνχ Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γφκεζεο, ην απφ επηεκβξίνπ 2016 

(επηθαηξνπνηεκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν ζύκθσλα κε ην από 4-9-2019 ζρεηηθό πξαθηηθό ηνπ 

Τ,ΠΟ.Θ.Α. Π.Δ. Αραΐαο) ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηεο θαο Αζήκσο Μπαξδάθε, ζρεηηθά κε 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Πφιεσο Παηξψλ ζηα Ο.Σ./Κ.Υ. Γ115 & Γ116 ηεο πεξηνρήο 

«Παξαιία Πξναζηείνπ – Άγηνο Παληειεήκσλ», ζηε θεξφκελε ηδηνθηεζία ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ 

Αξγπξόπνπινπ, ην νπνίν θαη ζεσξήζεθε απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο ΠΔ.ΥΩ.Υ. ηεο 

Π.Γ.Δ., πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ν Γήκνο «... ζηην ηήρηζη ηης περαιηέρω διαδικαζίας…», 

ιφγσ βεβαησζείζαο άξζεο ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο (ζρεηηθή ε αξηζ. Α288/24-2-2012 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ).  

 

Ζ Γ/λζε Πνιενδνκηθνχ Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γφκεζεο, κε ηα αξηζ. 7
ν
 θαη 8

ν
 

ζρεηηθά, δηαβίβαζε ηηο κε αξηζ. πξση. 56965/2-10-2019 & 25864/25-8-2020 εηδνπνηήζεηο πξνο 

φινπο ηνπο φκνξνπο ηδηνθηήηεο γεσηεκαρίσλ – αθηλήησλ ζηελ πεξηνρή πεξηκεηξηθά ησλ Ο.Σ./Κ.Υ. 

Γ 115 & Γ116 κε ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο απνδεθηψλ.  

 

1. Ηζηνξηθό – Πνιενδνκηθό θαζεζηώο 

 

Με ην απφ 25-8-1993 Π. Γ/γκα (ΦΔΚ 1181/Γ/23-9-199315-2-1971), ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην απφ 26-11-2013 Π.Γ/γκα (ΦΔΚ 439/ΑΑΠ/5-12-2013), ζηα ΟΣ./Κ.Υ. Γ115 θαη Ο.Σ./ΚΥ. 

Γ116 ζηελ πεξηνρή «Παξαιία Πξναζηείνπ – Άγηνο Παληειεήκσλ», θαζνξίζηεθαλ θνηλφρξεζηνη 

ρψξνη, σο Κ.Υ. πιαηείαο (Γ115) θαη Υψξνπ Πάξθηλγθ (Γ116) θαζψο θαη νδνί (Μέληνξνο θαη 

Αλσλχκσλ), ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ θεξφκελνπ ηδηνθηήηε θ. Κσλ/λνπ Αξγπξφπνπινπ.  

Μεηά απφ πξνζθπγή ηνπ ηδηνθηήηε ζην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Παηξψλ ππέβαιε αίηεζε  

άξζεο ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Παηξέσλ, κε ηελ 
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νπνία δήηεζε ηελ αθχξσζε ηεο άξλεζεο ηεο Γηνίθεζεο λα άξεη ηε ξπκνηνκηθή απαιινηξίσζε, κε 

ηελ νπνία είρε δεζκεπζεί ην  αθίλεηφ ηνπ σο θνηλφρξεζηνη ρψξνη ΚΥ πιαηείαο, πάξθηλγθ & νδνί, 

επξηζθφκελα εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

Δπί ηεο αηηήζεσο απηήο, εθδφζεθε ε αξηζ. Α288/2012 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

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

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

«…Αλαπέκπεη ηελ ππόζεζε ζηε Γηνίθεζε πξνθεηκέλνπ απηή, κε ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνύ 

ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Πάηξαο, λα άξεη ηελ ελ ιόγσ απαιινηξίσζε…». 

 

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. Φ888/1/5073/19-6-2015 έγγξαθν ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Αραΐαο 

(Σκήκα Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ, Μλεκείσλ, 

Αξραηνγλσζηηθήο Έξεπλαο θαη Μνπζείσλ). 

 

3. Αξκνδηόηεηα – 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 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, «…επηηξέπεηαη ε εθ 

λένπ επηβνιή ηεο αλαθιεζείζαο ή αξζείζαο ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο ή δέζκεπζεο, γηα ηνλ 

ίδην ή γηα άιιν ζθνπό, κφλν εθφζνλ ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  
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α) νβαξνί πνιενδνκηθνί ιόγνη θαη αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζεο ηνπ αθηλήηνπ σο θνηλφρξεζηνπ ή 

θνηλσθεινχο ρψξνπ, βάζεη πνιενδνκηθψλ πξνηχπσλ ή ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ηζρχνληνο γεληθνχ 

πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ φπνπ ππάξρεη θαη  

β) Πξόζεζε θαη νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή άιινπ αξκφδηνπ θνξέα γηα ηελ 

άκεζε θαηαβνιή ηεο πξνζήθνπζαο απνδεκίσζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο, πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηελ 

εγγξαθή ηεο πξνζήθνπζαο απνδεκίσζεο ζε εηδηθό θσδηθό ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθείνπ 

Γήκνπ ή ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ θνξέα.  

  

 Ωο πξνζήθνπζα απνδεκίσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ νξίδεηαη ε 

ππνινγηδφκελε κε βάζε ην ζχζηεκα αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ….».  

 

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 «Παξαιίαο Πξναζηείνπ – 

Άγηνο Παληειεήκσλ», πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ αληηθεηκεληθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ πνπ ηζρχεη ζήκεξα ζηελ πεξηνρή, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. ΠΟΛ 1113/12-6-2018 

απφθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 2192/Β΄/2018) θαη αλέξρεηαη (από 1-1-

2019) ζε 183,90 € /η.κ.. 

 

Γηα ην ηξέρνλ έηνο 2020, ζηνλ θσδηθφ Κ.Α. 40-7111.00013 (ΑΣΑ - Ίδηνη Πόξνη) ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ηελ 20
ε
-8-2020, ππήξρε αδηάζεηε πίζησζε πνζνχ 

117.701,30 €. 

 

Ωο εθ ηνχηνπ, ν Γήκνο Παηξέσλ, 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 λα ζέζεη ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 

Εσήο ην Πξαθηηθό (3
ν
 ζρεηηθό) ηεο από 4-9-2019 πλεδξίαζεο (Νν 3) ηνπ Τ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Δ. 

Αραΐαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν : «…Γνωμοδοηεί ομόθωνα θεηικά για ηην ηροποποίηζη ηοσ 

Στεδίοσ Πόλεως Παηρών ζηα Ο.Τ./Κ.Χ. Γ115 & Γ116 ζύκθσλα κε ηελ ειζήγηζη ηης ΠΔΕ 

(39163/569/26-6-2018)». 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή γηα ηελ Γηνίθεζε (Γ/λζε ΠΔ.ΥΩ.Υ. ηεο Π.Γ.Δ.) ηεο ππ’ αξηζ. Α288/24-

2-2012 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ (Ν. 3068/2002 ΦΔΚ 274/Α/14-11-

2002), ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηειηθφ ζεσξεκέλν (απφ Γεθεκβξίνπ 2019) ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα 

ηεο θαο Αζήκσο Μπαξδάθε, πνπ ζπλνδεχεη ηελ νκφθσλε γλσκνδφηεζε ηνπ Τ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Δ. 

Αραΐαο ηεο απφ 4-9-2019 πλεδξίαζεο (Νν 3
ν
), εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην λα 

εγθξίλεη πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε (πεξηνρή Παξαιία 

Πξναζηείνπ – Άγηνο Παληειεήκσλ) ζηα Ο.Σ./Κ.Υ. Γ115 & Ο.Σ./Κ.Υ. Γ116 θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ ηδηνθηεζία κε Κ.Α.Δ.Κ. (2010) : 06167.544.5001 ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Αξγπξφπνπινπ, σο 

παξαθάησ : 

 

Ο.Σ. Γ115 & Ο.Σ. Γ116 
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Δηδηθφηεξα, εθ ηεο αξρηθήο ηδηνθηεζίαο κε ζηνηρεία (Κ5-Κ6-Κ7-Κ3-Κ4-Κ8-Κ9-Κ5) εκβαδνχ 

816,51 η.κ., πνπ βξίζθεηαη εληόο ησλ Ο.Σ. Γ115 & Γ116: 

 

1. Σελ επηβνιή εηζθνξάο ζε γε – θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

Ν.3212/2003 – ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2.ε ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.2508/1997 θαη ην 

άξζξν 8 ηνπ Ν.1337/1983, φπσο ηζρχεη, ε νπνία θαηά ζέζε πξνζδηνξίδεηαη σο ην 

εδαθηθό ηκήκα ηεο ηδηνθηεζίαο κε ζηνηρεία: (Κ5-Κ6-Σ1-Κ2-Κ1-Κ4-Κ4’-Κ8-Κ9-

Κ5) εκβαδνύ: Δεηζθ = 169,95η.κ. θαη είλαη αλαιπηηθά: {(0-250) η.κ. Υ 10% + (250-

500) η.κ. Υ 20% + (500-816,51) η.κ. Υ 30%} = 25 + 50 + 94,95 = 169,95 η.κ.), φπσο 

απνηππψλεηαη ζην ζρεηηθφ, απφ Γεθεκβξίνπ 2019 ζεσξεκέλν ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα γηα :  

 Σελ δηαπιάηπλζε ηκήκαηνο ηεο νδνύ Μέληνξνο, γηα ηελ πιήξε δηάλνημή ηεο, 

κεηαμύ ηνπ Ο.Σ. Γ112 θαη ηνπ λένπ Ο.Σ. Γ115α (πιάηνπο 8,0 κ.), φπσο πξνβιέπεηαη 

απφ ην αξρηθά εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην πφιεσο Παηξψλ, κε ηελ παξαρψξεζε 

ζε θνηλή ρξήζε ηνπ εδαθηθνχ ηκήκαηνο κε ζηνηρεία (Κ9-Κ5-Κ6-Σ1-Κ2-Κ1-Κ10-Κ8-

Κ9), 

 Σε δεκηνπξγία ηνπ αλσηέξσ Υώξνπ Πξαζίλνπ (Υ.Π.), λένπ Ο.Σ./ Υ.Π. Γ116α, κε 

ζηνηρεία (Κ10 – Κ1’-Κ4’-Κ8-Κ10), ζηε ζέζε ηκήκαηνο ηνπ πξψελ ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο, 

 Σε δηάλνημε ηκεκάησλ ηεο νδνχ ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο κεηαμχ ησλ Ο.Σ. Γ117 θαη 

εθαηέξσζελ ηνπ Ο.Σ./Υ.Π. Γ116α, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ βνξεηνδπηηθή 

ξπκνηνκηθή γξακκή ηνπ λένπ Ο.Σ. Γ115α, κε ζηνηρεία (Κ1-Κ4), έσο θαη ην 

βνξεηνδπηηθφ φξην ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Αξγπξφπνπινπ, ηκήκα κε 

ζηνηρεία (Κ5-Κ9), 

Σα αλσηέξσ εδαθηθά ηκήκαηα, εκβαδνύ 169,95 η.κ., κε ηελ έγθξηζε ηεο ελ ιφγσ 

ηξνπνπνίεζεο, ζα θαηαζηνχλ ακέζσο θνηλφρξεζηα, θαζφζνλ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε 

εθηακίεπζεο νηνπδήπνηε πνζνύ από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκν γη’ απηά.    

 

2. Σελ επαλαθήξπμε – επαλεπηβνιή κέξνπο ηεο ξπκνηνκίαο σο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ 

(ηκήκα ηεο πξνβιεπόκελεο νδνύ Ληδσξηθίνπ κεηαμύ ησλ Ο.Σ. Γ114 θαη Ο.Σ. 

Γ115α), ην εδαθηθφ ηκήκα ηεο ηδηνθηεζίαο κε ζηνηρεία: (Κ2-Σ1-Κ7-Κ3-Κ2) εκβαδνχ 

Δ=78,85 η.κ. φπσο θαίλεηαη ζην ζρεηηθφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα. Ζ επαλαθήξπμε 

απηή είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε πεξηκεηξηθή νδόο Ληδσξηθίνπ 

ζε θαη’ ειάρηζηνλ πιάηνο 5,00 κέηξσλ 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 

(183,90 €/η.κ. ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. ΠΟΛ 1113/12-6-2018 απφθαζε Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ΦΔΚ 2192/Β΄/2018), αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 78,85 η.κ Υ 

183,90 €/η.κ. = 14.500,52 € ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (άξζξν 32 ηνπ Ν. 

4067/12 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη).  

 

3. Σν ραξαθηεξηζκό σο νηθνδνκήζηκνπ ρώξνπ ηνπ ελαπνκείλαληνο εδαθηθνύ 

ηκήκαηνο ηεο ηδηνθηεζίαο κε ζηνηρεία : (Κ1-Κ2-Κ3-Κ4-Κ1) εκβαδνχ Δ = 567,71 

η.κ. εληφο ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ λένπ Ο.Σ. Γ115α, κε ηελ επηβνιή πξνθεπίσλ 

(πξαζηάο) πιάηνπο 4,00κ. κφλν ζηηο δχν (2) βφξεηεο πιεπξέο ηνπ (Κ1-Κ2) & (Κ1-

Κ4), ήηνη θαηά κήθνο ηεο νδνχ Μέληνξνο θαζψο θαη ηεο νδνχ κεηαμχ ησλ Ο.Σ. Γ117 
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θαη ηνπ λένπ Ο.Σ. Γ115α, φπσο έρεη νκόθσλα γλσκνδνηήζεη ην Τ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Δ. 

Αραΐαο θαη φπσο αλαιπηηθά απεηθνλίδεηαη ζην ζρεηηθφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα. 

 

4. 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 ζηνλ θεξόκελν ηδηνθηήηε θ. Κσλζηαληίλν Αξγπξόπνπιν 

γηα ηε ζπληέιεζε ηεο απαιινηξίσζεο ηεο πην πάλσ ξπκνηνκνχκελεο εδαθηθήο 

έθηαζεο ηδηνθηεζίαο ηνπ, ήηνη: ηνπ εδαθηθνχ ηκήκαηνο κε ζηνηρεία: (Κ5-Κ6-Σ1-Κ2-

Κ1-Κ4-Κ4’-Κ8-Κ9-Κ5) εκβαδνύ Δ = 169,95 η.κ γηα:  

  Σελ δηαπιάηπλζε ηκήκαηνο ηεο νδνύ Μέληνξνο, γηα ηελ πιήξε δηάλνημή ηεο, 

κεηαμύ ηνπ Ο.Σ. Γ112 θαη ηνπ λένπ Ο.Σ. Γ115α (πιάηνπο 8,0 κ.), φπσο πξνβιέπεηαη 

απφ ην αξρηθά εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην πφιεσο Παηξψλ, κε ηελ παξαρψξεζε 

ζε θνηλή ρξήζε ηνπ εδαθηθνχ ηκήκαηνο κε ζηνηρεία (Κ9-Κ5-Κ6-Σ1-Κ2-Κ1-Κ10-Κ8-

Κ9), 

 Σε δεκηνπξγία ηνπ αλσηέξσ Υώξνπ Πξαζίλνπ (Υ.Π.), λένπ Ο.Σ./ Υ.Π. Γ116α, κε 

ζηνηρεία (Κ10 – Κ1’-Κ4’-Κ8-Κ10), ζηε ζέζε ηκήκαηνο ηνπ πξψελ ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο, 

 Σε δηάλνημε ηκεκάησλ ηεο νδνχ ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο κεηαμχ ησλ Ο.Σ. Γ117 θαη 

εθαηέξσζελ ηνπ Ο.Σ./Υ.Π. Γ116α, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ βνξεηνδπηηθή 

ξπκνηνκηθή γξακκή ηνπ λένπ Ο.Σ. Γ115α, κε ζηνηρεία (Κ1-Κ4), έσο θαη ην 

βνξεηνδπηηθφ φξην ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Αξγπξφπνπινπ, ηκήκα κε 

ζηνηρεία (Κ5-Κ9). 

 

Ζ πξνζήθνπζα απνδεκίσζε γηα ηελ ππφςε επαλαθήξπμε, αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 

14.500,52€, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. ΠΟΛ 1113/12-6-2018 απφθαζε Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, (ΦΔΚ 2192/Β/2018). Ζ δέζκεπζε ηεο πξναλαθεξφκελεο 

απνδεκίσζεο, ζα βαξχλεη ηνλ θσδηθό Κ.Α. 40-7111.00013 (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ), ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. 

 

Σν αλσηέξσ πνζφ πεξηιακβάλεηαη ζηελ κε αξηζκ. πξση. 11038/Β/1796/21-9-2020 

Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ : 65ΗΛΩΞΗ-Ν90). 

 

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

ζα θαηαβιεζεί ζηνλ δηθαηνχρν ζα είλαη απηφ πνπ ζα πξνθύςεη κεηά ηε ζύληαμε ηεο 

πξνβιεπόκελεο πξάμεο αλαινγηζκνύ απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο.  

 

5. Σνλ θαζνξηζκό όξσλ αξηηόηεηαο, δόκεζεο θαη ρξήζεσλ γεο, θαη’ αλαινγία ησλ 

ηζρπφλησλ ζηα φκνξα Ο.Σ. ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν εκπίπηεη ε αλσηέξσ ηδηνθηεζία, 

ήηνη: 

Πεξηνρή Πξνάζηεην – Άγηνο Παληειεήκσλ 

Δπέθηαζε Δ.Π.Α. Π.Γ. 25-8-1993 (ΦΔΚ 1181/Γ/23-9-1993) 

Έληαμε κε Ν.1337/1983 : ΠΤΚΝΟΓΟΜΖΜΔΝΟ 

 

 Διάρηζην πξόζσπν – εκβαδό νηθνπέδνπ:  

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

 Καηά παξέθθιηζε: πξφζσπν 8 κ. – εκβαδφ 150 η.κ. πξν ηεο 23-9-1993 

                                                  8 κ. – εκβαδφ 150 η.κ. Γεκηνπξγεζέληα απφ 
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                                                                                          Πξάμε Δθαξκνγήο. 

 

 πληειεζηήο Γόκεζεο: 0,8 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.ΥΩ.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: 60%(Ν.Ο.Κ. άξζξν 12 παξ. 1
α
, Δγθχθιηνο Τ.Π.Δ.Κ.Α. 2/2013)   

  

 Ύςνο: 8,50 κ. ηέγε 1,50 κ. Τπνρξεσηηθή 

.Κ.Ο. : 3,20 

 

 Υξήζε γεο:  
 χκθσλα κε ην απφ 25-8-1993 Π.Γ/γκα (ΦΔΚ 118/Γ/23-9-1993) κε ην νπνίν 

εγθξίζεθε ε πνιενδνκηθή κειέηε ηεο πεξηνρήο «Παξαιία Πξναζηείνπ –Άγηνο 

Παληειεήκσλ», ε πξνβιεπφκελε – επηηξεπφκελε ρξήζε γεο ηεο ππφςε 

πεξηνρήο, είλαη «ακηγήο θαηνηθία», θαηά ην αλαιπηηθφ πεξηερφκελν 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ απφ 23-02-1987 (ΦΔΚ 166Γ΄/06-03-1987) 

Π.Γ/ηνο. 

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

5509/103135/23.11.2011 - ΦΔΚ 358/ΑΑΠ/2011) ε πξνβιεπφκελε – 

επηηξεπφκελε ρξήζε γεο ηεο πεξηνρήο, εληφο ηεο νπνίαο εκπίπηνπλ ηα πην 

πάλσ Ο.Σ., είλαη «θαηνηθία 1
εο

 βαζκίδαο», πνπ πξνζδηνξίδεηαη σο πεξηνρή 

κε γεληθή ρξήζε γεο ηε «γεληθή θαηνηθία», θαηά ην αλαιπηηθφ πεξηερφκελν 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ απφ 23-2-1987 Π.Γ/ηνο (ΦΔΚ 166/Γ/6-3-1987), κε 

αλαθνξά ζε εηδηθέο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. Β1 ηνπ 

άξζξνπ 10 ηεο πξναλαθεξφκελεο απφθαζεο. 

6. Σελ δηαβίβαζε ζηελ Γ/λζε ΠΔ.ΥΩ.Υ. ηεο Π.Γ.Δ., ηεο αξηζ. πξση. 

11038/Β/1796/21-9-2020 Απόθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: 65ΗΛΩΞΗ-

Ν90) ζπλνιηθνχ πνζνχ: 14.500,52€ γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο απνδεκίσζεο 

(επαλαθήξπμε απαιινηξίσζεο γηα ην ππφινηπν, πέξαλ ηεο ππνρξεσηηθήο εηζθνξάο ζε 

γε, εδαθηθφ ηκήκα εκβαδνύ : 169,95 η.κ.), ζηνλ θεξφκελν ηδηνθηήηε θ. Κσλζηαληίλν 

Αξγπξόπνπιν θαη ηελ ζπληέιεζε ηεο απαιινηξίσζεο ζχκθσλα κε ηελ 

γλσκνδφηεζε ηνπ Τ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Δ. Αραΐαο, φπσο έρεη πεξηγξαθεί αλαιπηηθά 

παξαπάλσ. 

7. Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη, έρεη ήδε ηεξεζεί ε πξνβιεπόκελε λόκηκε δηαδηθαζία 

αλάξηεζεο ηνπ από Γεθεκβξίνπ 2019 ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο ηεο θαο 

Αζήκσο Μπαξδάθε, ζχκθσλα κε ηηο αξηζ. πξση. 56965/2-10-2019 & 25687/23-99-

2020 Δηδνπνηήζεηο ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνχ – Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ & 

Γφκεζεο (14
ν
 ζρεηηθφ). Ζ δηαδηθαζία επίδνζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο εηδνπνίεζεο 

ζηνπο θεξφκελνπο ηδηνθηήηεο ηνπ ζρεηηθνχ Πίλαθα Απνδεθηψλ έρεη νινθιεξσζεί (κε 
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ζπλδπαζκφ επηδφζεσλ κέζσ Γεκνηηθνχ Τπαιιήινπ, ηαρπδξνκηθψο κε βεβαησκέλε 

επίδνζε θαη κε Γηθαζηηθφ Δπηκειεηή) θαη δελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο ζην 

πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ. 

 

 

Ο Πξόεδξνο                                           Σα  πκκεηέρνληα Μέιε 
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