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6
ε
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Οηθολοκηθής Δπηηροπής Γήκοσ Παηρέωλ 

ηες 19
ες

 Φεβροσαρίοσ 2020 

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

  

Σηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζοσζα ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής (θηίρηο Λαδόποσιοσ), 

ζήκεξα, ηελ 19
ε
 Φεβροσαρίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηε 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. (4) ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο «Άζθεζε ή κε έθεζεο ππό ηνπ Γήκνπ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 80/2020 

απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (Ταθηηθή δηαδηθαζία)», 

ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 2208/17-2-

2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 

2149/14-2-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, 

Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο 

Υπεξεζίαο (Γξαθείν Ννκηθώλ Σπκβνύισλ) θαη ηελ ππ’ αξηζ. 2147/14-2-2020 

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 έθεζεο ππό ηνπ Γήκνπ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 80/2020 

απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (Ταθηηθή δηαδηθαζία)΄΄ - 

ΣΦΔΤ.: - Η ππ’ αξηζ. 80/2020 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ. - 

Παξαθαινύκε λα ιάβεηε απόθαζε γηα ηελ άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 

80/2020 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ. - Ο Αληηδήκαξρνο 

Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο». – 

ΓΝΨΜΟΓΟΤΗΣΗ - Με ηελ από 15-6-2018 θαη κε αξηζκό θαηάζεζεο 1513/2018 

αγσγή ηνπ ην Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Ιεξόο Ναόο Αγίσλ Απνζηόισλ Παηξώλ» 

επηδίσμε λα δηνξζσζνύλ νη θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο ζε ζρέζε κε ην αθίλεην πνπ 

θέξεη ΚΑΔΚ 06167 1690002/0/0 θαηά ηξόπνλ ώζηε ην εδαθηθό ηκήκα επηθαλείαο 

623,79η.κ. πνπ θέξεηαη σο ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ λα αλαγλσξηζζεί ην 

ελάγνλ λνκηθό πξόζσπν σο απνθιεηζηηθόο θύξηνο ηνύηνπ. - Δπί ηεο σο άλσ αγσγήο 

εμεδόζε ε ππ’ αξηζ. 80/2020 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, ε 

νπνία αλαγλσξίδεη όηη ην ελάγνλ Ν.Π.Γ.Γ. είλαη απνθιεηζηηθόο θύξηνο ηνπ σο άλσ 

επηδίθνπ εδαθηθνύ ηκήκαηνο. - Τν σο άλσ επίδηθν εδαθηθό ηκήκα παξαρσξήζεθε 

ζηελ ηόηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Αραΐαο δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 21/1983 πξάμεο 

ΑΔΑ: Ψ7Ψ4ΩΞΙ-02Ξ



ηνπ Δθθιεζηαζηηθνύ Σπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ επί ηνπ παξαρσξεζέληνο νηθνπέδνπ 

λα θαηαζθεπαζηεί ζρνιηθό θηίξην επέθηαζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο ζρνιηθνύ θηηξίνπ 

ζην νπνίν ζηεγαδόηαλ ήδε ην 45
ν
 δεκνηηθό ζρνιείν, κε ηνλ όξν λα νινθιεξσζεί ε 

θαηαζθεπή ηνπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 6 εηώλ. Ήδε πιένλ 

επί ηνπ επηδίθνπ αθηλήηνπ ζηεγάδεηαη ην 23
ν
 Νεπηαγσγείν Παηξώλ ελώ έρεη εθδνζεί 

ε κε αξηζκό πξσηνθόιινπ Φ3153/3574/7-8-1995 δηαπηζησηηθή απόθαζε ηνπ 

Ννκάξρε Αραΐαο, ε νπνία κεηεγξάθε λνκίκσο ζηα βηβιία κεηαγξαθώλ ηνπ 

Υπνζεθνθπιαθείνπ Παηξώλ ζηνλ ηόκν 2160 θαη κε αξηζκό 460. - Δμ άιινπ κε ηελ 

ππ’ αξηζ. πξση. Φ5566/18-6-1991 απόθαζε ηνπ Ννκάξρε Αραΐαο ηξνπνπνηήζεθε ην 

εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθό ζρέδην ηεο πεξηνρήο Μπεγνπιάθη πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζεί 

ε ξπκνηνκία ηεο πεξηνρήο κε απηή ηεο επέθηαζεο Μπεγνπιαθίνπ θαη ην επίδηθν 

αθίλεην ζην ΟΤ 2721 πξνβιέπεηαη σο θνηλσθειήο ρώξνο (ζρνιείν θαη παηδηθή 

ραξά). - Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, έρσ ηε γλώκε όηη ν Γήκνο ζα πξέπεη λα αζθήζεη 

έθεζε θαηά ηεο σο άλσ απόθαζεο. - Η επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηα δηθεγόξνο 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θα Παξαζθεπή Σθαέινπ».- 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ 

σο αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη είδε ηελ ππ’ αξηζ. 2147/14-2-2020 

Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, θαο Παξαζθεπήο Σθαέινπ, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 Δγθρίλεη ηελ άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 80/2020 απόθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (Ταθηηθή δηαδηθαζία), ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ 

αξηζ. 2147/14-2-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο 

δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαο Παξαζθεπήο Σθαέινπ. 

 

 Γηεσθρηλίδεηαη όηη, κε ηελ από 15-6-2018 θαη κε αξηζκό θαηάζεζεο 

1513/2018 αγσγή ηνπ, ην Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Ιεξόο Ναόο Αγίσλ 

Απνζηόισλ Παηξώλ» επηδίσμε λα δηνξζσζνύλ νη θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο ζε 

ζρέζε κε ην αθίλεην πνπ θέξεη ΚΑΔΚ 06167 1690002/0/0 θαηά ηξόπνλ ώζηε ζην 

εδαθηθό ηκήκα επηθαλείαο 623,79η.κ., πνπ θέξεηαη σο ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, λα αλαγλσξηζζεί ην ελάγνλ λνκηθό πξόζσπν σο απνθιεηζηηθόο θύξηνο 

ηνύηνπ.  

Δπί ηεο σο άλσ αγσγήο εμεδόζε ε ππ’ αξηζ. 80/2020 απόθαζε ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, ε νπνία αλαγλσξίδεη όηη ην ελάγνλ Ν.Π.Γ.Γ. 

είλαη απνθιεηζηηθόο θύξηνο ηνπ σο άλσ επηδίθνπ εδαθηθνύ ηκήκαηνο.  

Τν σο άλσ επίδηθν εδαθηθό ηκήκα παξαρσξήζεθε ζηελ ηόηε Ννκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε Αραΐαο δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 21/1983 πξάμεο ηνπ Δθθιεζηαζηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ, πξνθεηκέλνπ επί ηνπ παξαρσξεζέληνο νηθνπέδνπ λα θαηαζθεπαζηεί 

ζρνιηθό θηίξην, επέθηαζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο ζρνιηθνύ θηηξίνπ ζην νπνίν 

ζηεγαδόηαλ ήδε ην 45
ν
 δεκνηηθό ζρνιείν, κε ηνλ όξν λα νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή 

ηνπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 6 εηώλ. Ήδε πιένλ επί ηνπ 

επηδίθνπ αθηλήηνπ ζηεγάδεηαη ην 23
ν
 Νεπηαγσγείν Παηξώλ ελώ έρεη εθδνζεί ε κε 

αξηζκό πξσηνθόιινπ Φ3153/3574/7-8-1995 δηαπηζησηηθή απόθαζε ηνπ Ννκάξρε 
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Αραΐαο, ε νπνία κεηεγξάθε λνκίκσο ζηα βηβιία κεηαγξαθώλ ηνπ 

Υπνζεθνθπιαθείνπ Παηξώλ ζηνλ ηόκν 2160 θαη κε αξηζκό 460. 

Με ηελ ππ’ αξηζ. πξση. Φ5566/18-6-1991 απόθαζε ηνπ Ννκάξρε Αραΐαο 

ηξνπνπνηήζεθε ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθό ζρέδην ηεο πεξηνρήο Μπεγνπιάθη 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζεί ε ξπκνηνκία ηεο πεξηνρήο κε απηή ηεο επέθηαζεο 

Μπεγνπιαθίνπ θαη ην επίδηθν αθίλεην ζην ΟΤ 2721 πξνβιέπεηαη σο θνηλσθειήο 

ρώξνο (ζρνιείν θαη παηδηθή ραξά).   

 

 

                    Ο Πρόεδρος                                     Σα Παρόληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 
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