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Σηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ), 

ζήκεξα, ηην 19
η
 Φεβροσαρίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 6/14-2-2020, ήιζαλ 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (10) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε 

ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 

5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο. 

Οη θ.θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο, Παλαγηώηεο Μειάο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο, Ισάλλεο 

Τζηκπνύθεο θαη Πέηξνο Χσκάο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (3) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

«Άζθεζε ή κε αηηήζεσο νξηζηηθήο ηηκήο κνλάδνο απνδεκίσζεο ππό ηνπ Γήκνπ θαηά ηεο 

ππ’ αξηζ. 386/2019 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Παηξώλ», ζέηνληαο ππόςε ησλ 

κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 1891/11-2-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ 

αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 1819/10-2-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο (Γξαθείν Ννκηθώλ Σπκβνύισλ) θαη ηελ 

ππ’ αξηζ. 1818/10-2-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο Σπκβνύινπ ηνπ Γήκνπ θαο 

Παξαζθεπήο Σθαέινπ, νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: «Πξνο: -Τελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή - 

ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε αηηήζεσο νξηζηηθήο ηηκήο κνλάδνο 

απνδεκίσζεο ππό ηνπ Γήκνπ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 386/2019 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο 

Δθεηείνπ Παηξώλ΄΄ - ΣΦΔΤ: - «Η ππ’ αξηζ. 386/2019 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ 

Παηξώλ». - Με ηελ ππ’ αξηζ. 386/2019 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Παηξώλ 

θαζνξίζηεθε πξνζσξηλή ηηκή κνλάδνο απνδεκίσζεο ζην πνζό ησλ 100,00€ αλά 

ηεηξαγσληθό κέηξν, γηα αθίλεηα ηδηνθηεζίαο Ισάλλε Γεσξγνπδάθε θ.ι.π., πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ πεξηνρή «Παγώλα» ησλ Παηξώλ θαη ηα νπνία απαιινηξηώλνληαη αλαγθαζηηθά 

δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 2/2016 Γηνξζσηηθήο Πξάμεο Δθαξκνγήο, ηεο ππ’ 2/1995 Πξάμεο 

Δθαξκνγήο. - Παξαθαιώ λα ιάβεηε απόθαζε γηα ηελ άζθεζε ή κε ππό ηνπ Γήκνπ, 

αηηήζεσο θαζνξηζκνύ νξηζηηθήο ηηκήο κνλάδνο απνδεκηώζεσο ελώπηνλ ηνπ Τξηκεινύο 

Δθεηείνπ Παηξώλ. - Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, 

Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο 

Πιέζζαο». – ΓΝΨΜΟΓΟΤΗΣΗ - Με ηελ ππ’ αξηζ. 386/2019 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο 

Δθεηείνπ Παηξώλ θαζνξίζηεθε πξνζσξηλή ηηκή κνλάδνο απνδεκίσζεο ζην πνζό ησλ 

100,00€ αλά ηεηξαγσληθό κέηξν, γηα αθίλεηα ηδηνθηεζίαο Ισάλλε Γεσξγνπδάθε θ.ι.π., πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή «Παγώλα» ησλ Παηξώλ θαη ηα νπνία απαιινηξηώλνληαη 

αλαγθαζηηθά δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 2/2016 Γηνξζσηηθήο Πξάμεο Δθαξκνγήο, ηεο ππ’ 

2/1995 Πξάμεο Δθαξκνγήο. - Με ηελ αίηεζε ηνπο νη αλσηέξσ δήηεζαλ λα θαζνξηζζεί  

πξνζσξηλή ηηκή κνλάδνο απνδεκίσζεο ησλ ξπκνηνκνύκελσλ εδαθηθώλ ηκεκάησλ ζην 

πνζό ησλ 20€ αλά ηεηξαγσληθό κέηξν θαη επεηδή ε θαζνξηζζείζα κε ηελ άλσ απόθαζε 
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πξνζσξηλή ηηκή κνλάδαο είλαη κηθξόηεξε απηήο ηεο αληηθεηκεληθήο, ν Γήκνο Παηξέσλ 

δήηεζε λα θαζνξηζζεί πξνζσξηλή ηηκή ζην πνζό ησλ 164,40€ αλά ηεηξαγσληθό κέηξν πνπ 

είλαη ν αληηθεηκεληθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. - Σπλεπώο έρσ ηε γλώκε 

όηη δελ ζπληξέρεη ιόγνο άζθεζεο από ηνλ Γήκν αίηεζεο γηα θαζνξηζκό νξηζηηθήο ηηκήο 

κνλάδνο απνδεκίσζεο. - Η επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηα δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, θα Παξαζθεπή Σθαέινπ».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο 

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη είδε ηελ ππ’ αξηζ. 1818/10-2-2020 Γλσκνδόηεζε 

ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαο Παξαζθεπήο 

Σθαέινπ, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα θάησζη: 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 386/2019 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Παηξώλ 

θαζνξίζηεθε πξνζσξηλή ηηκή κνλάδνο απνδεκίσζεο ζην πνζό ησλ 100,00€ αλά 

ηεηξαγσληθό κέηξν, γηα αθίλεηα ηδηνθηεζίαο Ισάλλε Γεσξγνπδάθε θ.ι.π., πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ πεξηνρή «Παγώλα» ησλ Παηξώλ θαη ηα νπνία απαιινηξηώλνληαη αλαγθαζηηθά 

δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 2/2016 Γηνξζσηηθήο Πξάμεο Δθαξκνγήο, ηεο ππ’ 2/1995 Πξάμεο 

Δθαξκνγήο.  

Με ηελ αίηεζε ηνπο νη αλσηέξσ δήηεζαλ λα θαζνξηζζεί πξνζσξηλή ηηκή κνλάδνο 

απνδεκίσζεο ησλ ξπκνηνκνύκελσλ εδαθηθώλ ηκεκάησλ ζην πνζό ησλ 20€ αλά 

ηεηξαγσληθό κέηξν.  

Γεδνκέλνπ όηη ε θαζνξηζζείζα κε ηελ άλσ απόθαζε πξνζσξηλή ηηκή κνλάδαο είλαη 

κηθξόηεξε απηήο ηεο αληηθεηκεληθήο, ν δε Γήκνο Παηξέσλ δήηεζε λα θαζνξηζζεί 

πξνζσξηλή ηηκή ζην πνζό ησλ 164,40€ αλά ηεηξαγσληθό κέηξν πνπ είλαη ν αληηθεηκεληθόο 

πξνζδηνξηζκόο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο θαη ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 1818/10-2-2020 

Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαο 

Παξαζθεπήο Σθαέινπ, εγκρίνει ηελ κε άζθεζε αίηεζεο νξηζηηθήο κνλάδνο απνδεκίσζεο 

ππό ηνπ Γήκνπ ελώπηνλ ηνπ Τξηκεινύο Δθεηείνπ Παηξώλ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 386/2019 

απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Παηξώλ. 

 

 
 

                  Ο Πρόεδρος                                     Σα Παρόνηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 
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