
1 

 

Απιθμόρ 14 

2
η
 ςνεδπίαζη 

Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ευήρ Γήμος Παηπέυν 

ηηρ 28
ηρ

 Φεβποςαπίος 2020 

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

ηελ Πάηξα, ζηην αίθοςζα ηηρ Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ευήρ (κηίπιο Λαδόποςλος), 

ζήκεξα ηελ 28
η
 Φεβποςαπίος 2020, εκέξα Παπαζκεςή θαη ώξα 10.00π.μ. κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, με απιθμό 2/24-02-

2020, ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε γηα ηε ιήςε απόθαζεο ζηα 7 (επηά) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξόεδξνο 2) Υξήζηνο Κνξδάο – ηαθηηθό κέινο, 3) 

Γηνλύζηνο Πιέζζαο – ηαθηηθό κέινο 4) Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο - ηαθηηθό κέινο, 5) 

Γεκήηξηνο Πειεθνύδαο – ηαθηηθό κέινο 6) Θεόδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθό κέινο 7) 

Αζαλάζηνο Γνύξνο – ηαθηηθό κέινο 8) Ναπνιέσλ Σξηαληαθπιιόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο θαη 9) Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Γηνλύζηνο Βνξίζεο – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζ. απόθαζεο 12/2020). 

Ζ θα Αλαζηαζία Σνγηνπνύινπ πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζ. απόθαζεο 14/2020). 

Ο θ. Γηνλύζηνο Πιέζζαο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ

 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζ. απόθαζεο 15/2020). 

Οη θ.θ. Υξήζηνο Μπαθαιάξνο, Ήξα - Δηξήλε Κνπξή θαη Γεώξγηνο Ρώξνο  - ηαθηηθά 

κέιε δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

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

ζπλεδξηάζεσο. 

………………...…………………………………………………………..………….………… 
 ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην (4

ν
) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο ππόςε 

ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 6324/15-11-2019 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 4446/15-10-2019 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνύ – 

Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο (Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο -Σκήκα Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο- ηνλ θ 

Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο – Δληαύζα - ΘΔΜΑ «Δμέηαζε ελζηάζεσλ θαηά ηεο ππ’ 

αξηζ. 800/12-10-2018 απόθαζεο Γ.. Παηξώλ, αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε Ρπκνηνκηθνύ ρεδίνπ 

Πόιεσο Παηξώλ ζε πξνβιεπόκελν θνηλόρξεζην ρώξν πιαηείαο ζην Ο.Σ./Κ.Υ. 1427 ηεο πεξηνρήο 

«1ε Αξθηηθή Φάζε Δπέθηαζεο .Π.Π.», ηδηνθηεζίαο θ.θ. Γεσξγίνπ Απνζηνιόπνπινπ, Παξαζθεπήο 

Απνζηνινπνύινπ, Αδακαληίαο – Ζνύο Απνζηνινπνύινπ θαη Απόζηνινπ Απνζηνιόπνπινπ, ιόγσ 

άξζεο απαιινηξίσζεο». - ρεηηθά: -1.Οη ππ’ αξηζ. πξση. 158419/Π14417/21-12-2017 & 

57277/Π9413/13-8-2018 αηηήζεηο ηεο θαο Παξαζθεπήο Απνζηνινπνύινπ -2.Ζ ππ’ αξηζ. 800/12-10-

2008 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ. -3.Ζ από 22-10-2018 Αλαθνίλσζε ηεο Γ/λζεο καο 

ε νπνία δεκνζηεύηεθε ην άββαην 27 Οθησβξίνπ 2018, ηελ Κπξηαθή 28 Οθησβξίνπ θαη ηε Γεπηέξα 

29 Οθησβξίνπ ζηηο εθεκεξίδεο «ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ» θαη «ΓΝΩΜΖ». -4.Ζ ππ. αξηζ. πξση. 

77397/Π13045/8-11-2018 εηδνπνίεζε ηεο Γ/λζεο καο πξνο ηνπο θεξόκελνπο ηδηνθηήηεο ησλ 

εκπιεθόκελσλ ηδηνθηεζηώλ. -5.Ζ από 10-12-2018 ππνβιεζείζα έλζηαζε ηεο θαο Γέζπνηλαο 

Γηαλλαθνύιηα (αξηζ. πξση. 84866/Π14313/2018). -6.Ζ από 21-12-2018 ππνβιεζείζα έλζηαζε ησλ 

θ.θ. Παλαγηώηε ηακνύιε, Πελειόπεο Λατλά & Αιεμίαο ηακνύιε (αξηζ. πξση. 

87982/Π14780/2018). -7.Ζ από 21-12-2018 ππνβιεζείζα έλζηαζε ηνπ θ. Υξήζηνπ Αλησλόπνπινπ 
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(αξηζκ. πξση. 88071/Π14782/2018). -8.Ζ από 21-12-2018 ππνβιεζείζα έλζηαζε ηεο θαο Υξπζνύιαο 

Αλησλνπνύινπ (αξηζ. πξση. 88073/Π14781/2018). -9.Ζ από 28-8-2018 ππνβιεζείζα έλζηαζε ησλ 

εμνπζηνδνηεκέλσλ από ηνπο ελνίθνπο δηαρεηξηζηώλ ησλ πνιπθαηνηθηώλ σζηξάηνπ 7, σζηξάηνπ 9, 

Δππαιίλνπ 1 θ.θ. Διέλεο Παπινπνύινπ, Αξίζηνπ Καξαδήκα, Γεσξγίνπ Υξεζηίδε, αληίζηνηρα 

(αξηζκ. πξση. 88889/Π14883/2018). -10.Ζ από 28-12-2018 ππνβιεζείζα έλζηαζε ηεο θαο 

Υαξίθιεηαο Πίηζνπ (αξηζκ. πξση. 88961/Π14885/2018). -11.Ζ από 28-12-2018 ππνβιεζείζα 

έλζηαζε ηνπ θ. Αιέμαλδξνπ Υάτδα (αξηζκ. πξση. 89091/Π14884/2018). -ε ζπλέρεηα ηεο αξηζ. 

800/12-10-2018 απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ, αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε 

εγθεθξηκέλνπ Ρπκνηνκηθνύ ρεδίνπ Πόιεσο Παηξώλ ζε πξνβιεπόκελν θνηλόρξεζην ρώξν πιαηείαο 

ζην Ο.Σ./Κ.Υ. 1427 ηεο πεξηνρήο «1ε Αξθηηθή Φάζε Δπέθηαζεο .Π.Π.», ηδηνθηεζίαο θ.θ. Γεσξγίνπ 

Απνζηνιόπνπινπ, Παξαζθεπήο Απνζηνινπνύινπ, Αδακαληίαο – Ζνύο Απνζηνινπνύινπ θαη 

Απόζηνινπ Απνζηνιόπνπινπ, ιόγσ άξζεο απαιινηξίσζεο, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: -*Με ηελ ππ. 

αξηζ. 800/12-10-2018 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξώλ (ΑΓΑ : 6972ΩΞΗ-Ν6Δ), εγθξίζεθε 

θαηά πιεηνςεθία, ε  ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ πόιεο ζε πξνβιεπόκελν θνηλόρξεζην 

ρώξν πιαηείαο ζην Ο.Σ./Κ.Υ. 1427 ηεο πεξηνρήο «1ε Αξθηηθή Φάζε Δπέθηαζεο .Π.Π.», 

ηδηνθηεζίαο θ.θ. Γεσξγίνπ Απνζηνιόπνπινπ, Παξαζθεπήο Απνζηνινπνύινπ, Αδακαληίαο – Ζνύο 

Απνζηνινπνύινπ θαη Απόζηνινπ, ιόγσ άξζεο απαιινηξίσζεο (ζρεηηθή ε αξηζ. Α1380/19-12-20169 

απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ) θαη ε ελ ιόγσ ηξνπνπνίεζε πεξηγξάθεηαη θαη 

απεηθνλίδεηαη ζην από Αύγνπζην 2018 ηνπνγξαθηθό – ξπκνηνκηθό δηάγξακκα ηνπ Γηπι. Πνιηηηθνύ 

Μεραληθνύ θ. Θενθάλε Υεηκαξγηώηε. -*Με ηα αλσηέξσ ζρεηηθά (3) – (4) έγγξαθα ηεξήζεθε ε 

πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία αλάξηεζεο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.Γ/ηνο ηεο 17-7-1923. -*ηα πιαίζηα ηεο 

αλσηέξσ δηαδηθαζίαο ππνβιήζεθαλ νη ζρεηηθέο (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) ελζηάζεηο ζηηο νπνίεο 

αλαθέξνληαη ηα εμήο: -I. Ζ από 10-12-2018 έλζηαζε ηεο θαο Γέζπνηλαο Γηαλλαθνύιηα, ε νπνία 

ππεβιήζε εκπξόζεζκα, αλαθέξεη ηα εμήο: -«Τπνβάισ έλζηαζε θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 800/12-10-18 

απόθαζεο ηνπ Γ.. κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε άξζε ηεο απαιινηξίσζεο ηεο ηδηνθηεζίαο θ.θ. 

Απνζηνιόπνπισλ πνπ πξνβιεπόηαλ γηα πιαηεία θαη θαηά ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ρπκνηνκηθνύ 

ρεδίνπ πόιεσο, δηόηη πξόθεηηαη γηα ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή κε ζνβαξόηαηε έιιεηςε 

θνηλόρξεζηνπ & πξάζηλνπ ρώξνπ». -11. Ζ από 21-12-2018 έλζηαζε ησλ θ.θ. Παλαγηώηε ηακνύιε, 

Πελειόπεο Λατλά, Αιεμίαο ηακνύιε, ε νπνία ππεβιήζε εκπξόζεζκα, αλαθέξεη ηα εμήο: -

«Δληζηάκεζα θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 800/2018 απόθαζεο ηνπ Γ.. πνπ ελέθξηλε ηελ θαη’ αξρήλ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Ρπκνηνκηθνύ ρεδίνπ πόιεσο Παηξώλ ζε πξνβιεπόκελν θνηλόρξεζην ρώξν 

πιαηείαο ζην Ο.Σ./Κ.Υ. 1427, δηόηη ην δηακέξηζκά καο έγηλε κε ηελ πξννπηηθή όηη έβιεπε ζηελ 

πιαηεία θαη ε αμία ηνπ ζα κεησζεί θαηά πνιύ θαη ην πξάζηλν ζηελ πεξηνρή ζα είλαη ειάρηζην». -

111.Οη από 21-12-2018 & νη από 28-12-2018 ηαπηόζεκεο ελζηάζεηο ησλ θ.θ. Υξήζηνπ 

Αλησλόπνπινπ, Υξπζνύιαο Αλησλνπνύινπ & Υαξίθιεηαο Πίηζνπ, Αιέμαλδξνπ Υάτδα, αληίζηνηρα, 

νη νπνίεο ππεβιήζεζαλ εκπξόζεζκα θαη αλαθέξνπλ ηα εμήο: -«Δλίζηακαη θαηά ηεο απόθαζεο 

800/12-10-2018 ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. ύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ 

πληάγκαηνο απνηειεί ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαζώο θαη 

ππνρξέσζε ηνπ θνηλνύ λνκνζέηε λα εηζάγεη κεζόδνπο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ηνλ ρσξνηαμηθό 

θαη πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό. Δηδηθόηεξα, κία εθ ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ είλαη ε πξνζηαζία ηνπ 

θπζηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο από λνκηθέο πξάμεηο, ζεηηθέο ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηνπ 

ίδηνπ ή ηξίησλ, κε ηε ιήςε όισλ εθείλσλ ησλ πξνιεπηηθώλ ή θαηαζηαιηηθώλ κέηξσλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηε δηαθύιαμή ηνπ. Ζ ππνρξέσζε απηή εκθαλίδεηαη κε ηα κνξθή ηεο ζέζπηζεο 

θαλόλσλ δηθαίνπ (ηππηθνί λόκνη – θαλνληζηηθέο πξάμεηο) θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο κέζσ ηεο έθδνζεο 

ησλ ζρεηηθώλ θάζε θνξά αηνκηθώλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ. Δληνύηνηο, δελ πξέπεη λα εμαληιείηαη εθεί 

αιιά πξέπεη ηαπηόρξνλα ην θξάηνο λα απέρεη από θάζε πξάμε πνπ επηθέξεη βιάβε ζην θπζηθό 

πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, ζύκθσλα πάληα κε ην ίδην άξζξν νξίδεηαη πσο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 

βηώζηκε θαη ιεηηνπξγηθή ε ρσξνηαμηθή δηάξζξσζε ηεο ρώξαο, ε αλάπηπμε, ε πνιενδόκεζε θαη 

επέθηαζε ησλ πόιεσλ θαη ησλ νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ ππάγνληαη ζηελ ξπζκηζηηθή αξκνδηόηεηα θαη ηνλ 

έιεγρν ηνπ θξάηνπο. Ο λνκνζέηεο θαη ε δηνίθεζε αλαιακβάλνπλ  ηελ ιήςε κέηξσλ γηα λα 
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εμππεξεηεζεί ε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ε αλάπηπμε ησλ νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ γηα λα εμαζθαιηζηνύλ νη 

θαιύηεξνη δπλαηνί όξνη δηαβίσζεο ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηηο ζπληαγκαηηθέο 

δηαηάμεηο. -Έρνληαο ππόςε ζαο ηα παξαπάλσ, θαζώο θαη ην ηεξάζηην πξόβιεκα πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί ζηελ πόιε ηεο Πάηξαο ε νπνία απεηιείηαη από κηα κε βηώζηκε νηθηζηηθή «αλάπηπμε» 

θαη πεξηβαιινληηθή αλάπηπμε, ελίζηακαη ΚΑΣΑ ηεο απόθαζεο 800/12-2018 ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ΕΖΣΩ ηελ άξζε ηεο». –IV.Ζ από 28-12-2018 έλζηαζε ησλ 

θ.θ. Διέλεο Παπινπνύινπ, Αξίζηνπ Καξαδήκα θαη Γεσξγίνπ Υξεζηίδε, εμνπζηνδνηεκέλνη 

δηαρεηξηζηέο ησλ ελνίθσλ ησλ πνιπθαηνηθηώλ σζηξάηνπ 7, σζηξάηνπ 9, Δππαιίλνπ 1, αληίζηνηρα, 

ε νπνία ππεβιήζε εκπξόζεζκα , αλαθέξεη ηα εμήο: -«Καηά ηεο πην πάλσ απόθαζεο (800/12-10-

2018) εληζηάκεζα θαη δεηνύκε ηελ εμαθάληζή ηεο γηαηί: -Α) Όινη όζνπο εκείο εθπξνζσπνύκε, 

αγόξαζαλ ηηο ηδηνθηεζίεο ηνπο κε ην θαζεζηώο ηνπ ηζρύνληνο ζρεδίνπ θαη είρακε πξνζβιέςεη ζ’ 

απηό, ήηαλ δειαδή ην ζρέδην απνθιεηζηηθόο παξάγνληαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηθαηνπξαθηηθήο 

βνύιεζήο καο γηα αγνξά νξηδόληησλ ηδηνθηεζηώλ (δηακεξηζκάησλ). -Β) Οη θνηλόρξεζηνη ρώξνη δελ 

πξέπεη ζύκθσλα κε ην λόκν λα απνκεηώλνληαη ή λα θαηαξγνύληαη. -Γ) Κάζε ηξνπνπνίεζε πξέπεη λα 

απνβιέπεη ζηε ζεξαπεία θνηλήο σθέιεηαο ή αλάγθεο θαη πνιενδνκηθώλ αλαγθώλ ηηο νπνίεο εκθαλίδεη 

ε νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη δηακόξθσζε ηεο πόιεο ζηελ εμέιημή ηεο. -Γ) ρξεηάδεηαη πξνζηαζία ηνπ 

αζηηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο ήδε ππθλνδνκεκέλεο θαη ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρήο καο, από ηελ 

νπνία εμαξηάηαη ε πνηόηεηα δσήο θαη ε πγεία εκώλ θαη ησλ παηδηώλ καο. Εεηνύκε: -1) Να γίλεη 

δεθηή ε έλζηαζή καο, λα εμαθαληζηεί ε απόθαζε απηή ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη λα κελ 

θαηαξγεζεί ν θνηλόρξεζηνο ρώξνο πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. -2) Να θιεηεπζνύκε λα 

παξηζηάκεζα θαηά ηε ζπδήηεζή ηεο ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. -Αλαθνξηθά κε 

ηα παξαπάλσ (7 ελζηάζεηο), επηζεκαίλνπκε ηα εμήο: -Όζνλ αθνξά ηνπο ηζρπξηζκνύο ησλ 

εληζηάκελσλ, πνπ εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία γηα δηαηήξεζε ηνπ θνηλνρξήζηνπ  ρώξνπ πιαηείαο ζην 

Ο.Σ./Κ.Υ.1427 ηεο 1εο Αξθηηθήο Φάζεο Δπέθηαζεο ηνπ ρεδίνπ Πόιεσο Παηξώλ , καο βξίζθνπλ 

θαη’ αξρήλ ζύκθσλνπο. Πιελ όκσο ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία / αδπλακία ηνπ Γήκνπ καο είλαη 

δεδνκέλε θαη σο εθ ηνύηνπ, είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ αδύλαηε ε απνδνρή θαη πινπνίεζή ηνπο. -

Δηδηθόηεξα δε, ε εμ’  απηήο, αδπλακία δηαζθάιηζεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ ρεδίνπ Πόιεσο 

έρεη θαη’ επαλάιεςε δεκνζηνπνηεζεί αξκνδίσο, κε ππνκλήκαηα ηεο εθάζηνηε Γεκνηηθήο Αξρήο θαη 

απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη έθηαθηε (εθ κέξνπο ηεο Πνιηηείαο) 

επηρνξήγεζε, επηζεκαίλνληαο ην ηεξάζηην πξόβιεκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηελ πόιε πνπ 

απεηιείηαη από κηα κε βηώζηκε νηθηζηηθή «αλάπηπμε» θαη πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε. Σέινο, θαηά 

ηελ παξνύζα ρξνληθή πεξίνδν, είλαη αδύλαηε αθόκε θαη ε δαλεηνδόηεζε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ ππόςε αλαγθώλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ έιιεηςε ρξεκαηνδόηεζεο από ηνπο Κεληξηθνύο 

Απηνηειείο Πόξνπο (Κ.Α.Π.). -Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, θαη πάληα ζηα πιαίζηα ηνπ νηθνλνκηθώο 

εθηθηνύ, ζηηο πεξηπηώζεηο έθδνζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ άξζεο απαιινηξίσζεο πνπ αθνξνύλ 

πξνβιεπόκελνπο δξόκνπο, ν Γήκνο –παγίσο– επαλεπηβάιεη ηε ξπκνηνκία ελώ, ζηηο πεξηπηώζεηο 

πιαηεηώλ θξίλεη θαηά πεξίπησζε (γηα ηελ ελ όισ ή ελ κέξεη επαλεπηβνιή ηνπο ή γηα ηελ 

απνδέζκεπζή ηνπο), κε γλώκνλα ηηο αλάγθεο ηεο γεηηνληάο/ζπλνηθίαο ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, ηελ 

θεληξνβαξηθόηεηα ηεο ζέζεο ηνπο, ηε ρσξνηαμηθή ηνπο θαηαλνκή θαη ηελ ηεξάξρεζε ηνπ ξόινπ ηνπο 

ζηελ θαηεύζπλζε εμππεξέηεζεο ησλ θαηνίθσλ θάζε πεξηνρήο. -Δπηπξόζζεηα, νη ηζρπξηζκνί 

αλαθνξηθά κε ηελ επεξρόκελε κείσζε ησλ πξνβιεπόκελσλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, ηε κείσζε ηεο 

αμίαο ησλ όκνξσλ αθηλήησλ από ηελ άξζε ηεο απαιινηξίσζεο, ηελ ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο θιπ., 

αλ θαη αιεζείο, ζηεξνύληαη λνκηθήο βάζεο δεδνκέλνπ όηη ε εμεηαδόκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ 

πόιεσο γίλεηαη ζε ζπκκόξθσζε δηθαζηηθήο απόθαζεο. Ωο εθ ηνύηνπ, αθνύ ε Γηνίθεζε αδπλαηεί λ’ 

απνδεκηώζεη ηνπο ηδηνθηήηεο γηα ην ζύλνιν ηνπ αθηλήηνπ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη ηε 

δηθαζηηθή απόθαζε θαη λα άξεη ηελ επηβιεζείζα ξπκνηνκηθή απαιινηξίσζε. -Καηόπηλ όισλ ησλ 

αλσηέξσ, ζαο απνζηέιινπκε ηνλ ζρεκαηηζζέληα θάθειν ηνπ ππόςε ζέκαηνο θαη παξαθαινύκε γηα 

ηελ εηζαγσγή ηνπ σο ζέκα ζηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο εηζεγεηηθήο πξνο 

ην Γεκνηηθό πκβνύιην απόθαζεο, εηζεγνύκελνη ηελ απόξξηςε ησλ πην πάλσ ελζηάζεσλ, 

εκκέλνληαο ζην πεξηερόκελν ηεο ππ’ αξηζ. 800/12-10-2018 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
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Παηξέσλ. -πλεκκέλα: -*Οη αλσηέξσ ζρεηηθέο (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) ππνβιεζείζεο 

ελζηάζεηο. -*Ζ αξηζ. 800/12-2018 Απόθαζε Γ.. (ΑΓΑ : 6972ΩΞΗ-Ν6Δ) -*Σν από Αύγνπζην 2018 

Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα (θι. 1:250) ηνπ Γηπι. Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ θ. Θενθάλε Υεηκαξγηώηε. -O 

Αληηδήκαξρνο Αξρ Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο 

Μηραήι Αλαζηαζίνπ. 

 

Ζ Δπιηποπή Ποιόηηηαρ Ευήρ, κε ηελ δηεπθξίληζε όηη πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαη 

ε θα Αλαζηαζία Σνγηνπνύινπ, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ 

εηζεγεηή – Aληηδεκάξρνπ.ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ, ηνπ αξκόδηνπ 

ππεξεζηαθνύ παξάγνληα θαζώο, εθπξνζώπσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη αθνύ θαηά ηε 

ςεθνθνξία νη θ.θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο, Αζαλάζηνο Γνύξνο, Ησάλλεο Σζηκπνύθεο θαη 

Ναπνιέσλ Σξηαληαθπιιόπνπινο ςήθηζαλ «θαηά», 

 

ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

  Λακβάλνληαο ππόςε:  

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

ηεο θαο Παξαζθεπήο Απνζηνινπνύινπ  

2. Σελ ππ’ αξηζ. 800/12-10-2008 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ. 

3. Σελ από 22-10-2018 Αλαθνίλσζε ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο, ε νπνία δεκνζηεύηεθε ην άββαην 27 Οθησβξίνπ 2018, 

ηελ Κπξηαθή 28 Οθησβξίνπ θαη ηε Γεπηέξα 29 Οθησβξίνπ ζηηο εθεκεξίδεο 

«ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ» θαη «ΓΝΩΜΖ».  

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

Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο, πξνο ηνπο θεξόκελνπο ηδηνθηήηεο ησλ 

εκπιεθόκελσλ ηδηνθηεζηώλ. 

5. Σελ από 10-12-2018 ππνβιεζείζα έλζηαζε ηεο θαο Γέζπνηλαο Γηαλλαθνύιηα (αξηζ. 

πξση. 84866/Π14313/2018).  

6. Σελ από 21-12-2018 ππνβιεζείζα έλζηαζε ησλ θ.θ. Παλαγηώηε ηακνύιε, 

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

7. Σελ από 21-12-2018 ππνβιεζείζα έλζηαζε ηνπ θ. Υξήζηνπ Αλησλόπνπινπ (αξηζ. 

πξση. 88071/Π14782/2018).  

8. Σελ από 21-12-2018 ππνβιεζείζα έλζηαζε ηεο θαο Υξπζνύιαο Αλησλνπνύινπ 

(αξηζ. πξση. 88073/Π14781/2018). 

9. Σελ από 28-8-2018 ππνβιεζείζα έλζηαζε ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ από ηνπο ελνίθνπο 

δηαρεηξηζηώλ ησλ πνιπθαηνηθηώλ σζηξάηνπ 7, σζηξάηνπ 9, Δππαιίλνπ 1 θ.θ. 

Διέλεο Παπινπνύινπ, Αξίζηνπ Καξαδήκα, Γεσξγίνπ Υξεζηίδε, αληίζηνηρα (αξηζ. 

πξση. 88889/Π14883/2018). 

10. Σελ από 28-12-2018 ππνβιεζείζα έλζηαζε ηεο θαο Υαξίθιεηαο Πίηζνπ (αξηζ. πξση. 

88961/Π14885/2018). 

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

89091/Π14884/2018). 

12. Σν από Αύγνπζην 2018 Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα (θι. 1:250) ηνπ Γηπι. Πνιηηηθνύ 

Μεραληθνύ θ. Θενθάλε Υεηκαξγηώηε 

13. Σν ππ. αξηζ. πξση. ΠΓΔ/ΓΠΥ/34508//603/Υ37/24-02-2020 έγγξαθν ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπη. Διιάδνο – Γ/λζε Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ 
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Με ηελ ππ. αξηζ. 800/12-10-2018 απόθαζε ηνπ Γημοηικού ςμβοςλίος Παηπών 

(ΑΓΑ: 6972ΧΞΗ-Ν6Δ), εγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνύ 

ζρεδίνπ πόιεο ζε πποβλεπόμενο κοινόσπηζηο σώπο πλαηείαρ ζην Ο.Σ./Κ.Υ. 1427 ηεο 

πεξηνρήο «1
ε
 Αξθηηθή Φάζε Δπέθηαζεο .Π.Π.», ηδηνθηεζίαο θ.θ. Γεσξγίνπ 

Απνζηνιόπνπινπ, Παξαζθεπήο Απνζηνινπνύινπ, Αδακαληίαο – Ζνύο Απνζηνινπνύινπ 

θαη Απόζηνινπ, ιόγσ άξζεο απαιινηξίσζεο (ζρεηηθή ε αξηζ. Α1380/19-12-2016 απόθαζε 

ηνπ Γιοικηηικού Ππυηοδικείος Παηπών) θαη ε ελ ιόγσ ηξνπνπνίεζε πεξηγξάθεηαη θαη 

απεηθνλίδεηαη ζην από ηνλ Αύγοςζηο 2018 ηνπνγξαθηθό – ξπκνηνκηθό δηάγξακκα ηνπ Γηπι. 

Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ κ. Θεοθάνη Υειμαπγιώηη. 

 

 Με ηελ από 22-10-2018 Αλαθνίλσζε ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο θαζώο θαη ηελ ππ. αξηζ. πξση. 77397/Π13045/8-11-2018 

εηδνπνίεζε ηεο ίδηαο Γηεύζπλζεο, ηεξήζεθε ε πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία αλάξηεζεο 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.Γ/ηνο ηεο 17-7-1923.  

 ηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο ππνβιήζεθαλ νη αλσηέξσ αλαθεξόκελεο ππ’ 

αξηζ. 5,6,7,8,9,10 θαη 11 ελζηάζεηο. Αλαιπηηθά:  

 

I. Ζ από 10-12-2018 ένζηαζη ηηρ καρ Γέζποιναρ Γιαννακούλια, ε νπνία ππεβιήζε 

εκπξόζεζκα, αλαθέξεη ηα εμήο:  

«Υπνβάισ έλζηαζε θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 800/12-10-18 απόθαζεο ηνπ Δ.Σ. κε ηελ 

νπνία απνθαζίζηεθε άξζε ηεο απαιινηξίσζεο ηεο ηδηνθηεζίαο θ.θ. Απνζηνιόπνπισλ 

πνπ πξνβιεπόηαλ γηα πιαηεία θαη θαηά ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ρπκνηνκηθνύ ρεδίνπ 

πόιεσο, δηόηη πξόθεηηαη γηα ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή κε ζνβαξόηαηε έιιεηςε 

θνηλόρξεζηνπ & πξάζηλνπ ρώξνπ».  

II. Ζ από 21-12-2018 ένζηαζη ηυν κ.κ. Παναγιώηη ηαμούλη, Πηνελόπηρ Λαφνά, 

Αλεξίαρ ηαμούλη, ε νπνία ππεβιήζε εκπξόζεζκα, αλαθέξεη ηα εμήο:  

«Εληζηάκεζα θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 800/2018 απόθαζεο ηνπ Δ.Σ. πνπ ελέθξηλε ηελ 

θαη’ αξρήλ ηξνπνπνίεζε ηνπ Ρπκνηνκηθνύ ρεδίνπ πόιεσο Παηξώλ ζε πξνβιεπόκελν 

θνηλόρξεζην ρώξν πιαηείαο ζην Ο.Σ./Κ.Χ. 1427, δηόηη ην δηακέξηζκά καο έγηλε κε 

ηελ πξννπηηθή όηη έβιεπε ζηελ πιαηεία θαη ε αμία ηνπ ζα κεησζεί θαηά πνιύ θαη 

ην πξάζηλν ζηελ πεξηνρή ζα είλαη ειάρηζην».  

III. Οι από 21-12-2018 & οι από 28-12-2018 ηαςηόζημερ ενζηάζειρ ηυν κ.κ. Υπήζηος 

Ανηυνόποςλος, Υπςζούλαρ Ανηυνοπούλος & Υαπίκλειαρ Πίηζος, Αλέξανδπος 

Υάφδα, ανηίζηοισα, νη νπνίεο ππεβιήζεζαλ εκπξόζεζκα θαη αλαθέξνπλ ηα εμήο:  

«Ελίζηακαη θαηά ηεο απόθαζεο 800/12-10-2018 ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Δήκνπ Παηξέσλ. ύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ πληάγκαηνο απνηειεί ππνρξέσζε ηεο 

πνιηηείαο ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαζώο θαη ππνρξέσζε ηνπ θνηλνύ 

λνκνζέηε λα εηζάγεη κεζόδνπο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ηνλ ρσξνηαμηθό θαη 

πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό. Δηδηθόηεξα, κία εθ ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ είλαη ε πξνζηαζία 

ηνπ θπζηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο από λνκηθέο πξάμεηο, ζεηηθέο ελέξγεηεο ή 

παξαιείςεηο ηνπ ίδηνπ ή ηξίησλ, κε ηε ιήςε όισλ εθείλσλ ησλ πξνιεπηηθώλ ή 

θαηαζηαιηηθώλ κέηξσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαθύιαμή ηνπ. Ζ ππνρξέσζε απηή 

εκθαλίδεηαη κε ηα κνξθή ηεο ζέζπηζεο θαλόλσλ δηθαίνπ (ηππηθνί λόκνη – θαλνληζηηθέο 

πξάμεηο) θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο κέζσ ηεο έθδνζεο ησλ ζρεηηθώλ θάζε θνξά αηνκηθώλ 

δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ. Δληνύηνηο, δελ πξέπεη λα εμαληιείηαη εθεί αιιά πξέπεη 

ηαπηόρξνλα ην θξάηνο λα απέρεη από θάζε πξάμε πνπ επηθέξεη βιάβε ζην θπζηθό 
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πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, ζύκθσλα πάληα κε ην ίδην άξζξν νξίδεηαη πσο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί βηώζηκε θαη ιεηηνπξγηθή ε ρσξνηαμηθή δηάξζξσζε ηεο ρώξαο, ε αλάπηπμε, ε 

πνιενδόκεζε θαη επέθηαζε ησλ πόιεσλ θαη ησλ νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ ππάγνληαη ζηελ 

ξπζκηζηηθή αξκνδηόηεηα θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο. Ο λνκνζέηεο θαη ε δηνίθεζε 

αλαιακβάλνπλ  ηελ ιήςε κέηξσλ γηα λα εμππεξεηεζεί ε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ε 

αλάπηπμε ησλ νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ γηα λα εμαζθαιηζηνύλ νη θαιύηεξνη δπλαηνί όξνη 

δηαβίσζεο ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηηο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο. Έρνληαο 

ππόςε ζαο ηα παξαπάλσ, θαζώο θαη ην ηεξάζηην πξόβιεκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηελ 

πόιε ηεο Πάηξαο ε νπνία απεηιείηαη από κηα κε βηώζηκε νηθηζηηθή «αλάπηπμε» θαη 

πεξηβαιινληηθή αλάπηπμε, ελίζηακαη ΚΑΣΑ ηεο απόθαζεο 800/12-2018 ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ΕΖΣΩ ηελ άξζε ηεο».  

IV. Ζ από 28-12-2018 ένζηαζη ηυν κ.κ. Δλένηρ Παςλοπούλος, Απίζηος Καπαδήμα 

και Γευπγίος Υπηζηίδη, εμνπζηνδνηεκέλνη δηαρεηξηζηέο ησλ ελνίθσλ ησλ 

πνιπθαηνηθηώλ σζηξάηνπ 7, σζηξάηνπ 9, Δππαιίλνπ 1, αληίζηνηρα, ε νπνία 

ππεβιήζε εκπξόζεζκα, αλαθέξεη ηα εμήο:  

«Καηά ηεο πην πάλσ απόθαζεο (800/12-10-2018) εληζηάκεζα θαη δεηνύκε ηελ 

εμαθάληζή ηεο γηαηί: 

Α) Όινη όζνπο εκείο εθπξνζσπνύκε, αγόξαζαλ ηηο ηδηνθηεζίεο ηνπο κε ην θαζεζηώο 

ηνπ ηζρύνληνο ζρεδίνπ θαη είρακε πξνζβιέςεη ζ’ απηό, ήηαλ δειαδή ην ζρέδην 

απνθιεηζηηθόο παξάγνληαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηθαηνπξαθηηθήο βνύιεζήο καο γηα 

αγνξά νξηδόληησλ ηδηνθηεζηώλ (δηακεξηζκάησλ). 

Β) Οη θνηλόρξεζηνη ρώξνη δελ πξέπεη ζύκθσλα κε ην λόκν λα απνκεηώλνληαη ή 

λα θαηαξγνύληαη. 

Γ) Κάζε ηξνπνπνίεζε πξέπεη λα απνβιέπεη ζηε ζεξαπεία θνηλήο σθέιεηαο ή 

αλάγθεο θαη πνιενδνκηθώλ αλαγθώλ ηηο νπνίεο εκθαλίδεη ε νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη 

δηακόξθσζε ηεο πόιεο ζηελ εμέιημή ηεο. 

Γ) ρξεηάδεηαη πξνζηαζία ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο ήδε ππθλνδνκεκέλεο θαη 

ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρήο καο, από ηελ νπνία εμαξηάηαη ε πνηόηεηα δσήο θαη ε 

πγεία εκώλ θαη ησλ παηδηώλ καο. Ζεηνύκε: 

1) Να γίλεη δεθηή ε έλζηαζή καο, λα εμαθαληζηεί ε απόθαζε απηή ηνπ 

Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη λα κελ θαηαξγεζεί ν θνηλόρξεζηνο ρώξνο πνπ 

πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. 

2) Να θιεηεπζνύκε λα παξηζηάκεζα θαηά ηε ζπδήηεζή ηεο ζην Δεκνηηθό 

Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Παηξέσλ. 

 

Αναθοπικά με ηα παπαπάνυ (7 ενζηάζειρ), επιζημαίνονηαι ηα εξήρ:  

Όζνλ αθνξά ηνπο ηζρπξηζκνύο ησλ εληζηάκελσλ, πνπ εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία γηα 

δηαηήξεζε ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ πιαηείαο ζην Ο.Σ./Κ.Υ.1427 ηεο 1
εο

 Αξθηηθήο Φάζεο 

Δπέθηαζεο ηνπ ρεδίνπ Πόιεσο Παηξώλ, βξίζθνπλ θαη’ αξρήλ ζύκθσλν ην Γήκν 

Παηξέσλ. Πιελ όκσο η οικονομική δςζππαγία/αδςναμία ηος Γήμος είναι δεδομένη θαη 

σο εθ ηνύηνπ, είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ αδύλαηε ε απνδνρή θαη πινπνίεζή ηνπο. 

Δηδηθόηεξα δε, ε εμ’ απηήο, αδπλακία δηαζθάιηζεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ 

ρεδίνπ Πόιεσο έρεη θαη’ επαλάιεςε δεκνζηνπνηεζεί αξκνδίσο, κε ςπομνήμαηα ηηρ 

εκάζηοηε Γημοηικήρ Απσήρ θαη απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμεη έθηαθηε (εθ κέξνπο ηεο Πνιηηείαο) επηρνξήγεζε, επηζεκαίλνληαο ην ηεξάζηην 

πξόβιεκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηελ πόιε πνπ απεηιείηαη από κηα κε βηώζηκε νηθηζηηθή 
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«αλάπηπμε» θαη πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε. Σέινο, θαηά ηελ παξνύζα ρξνληθή πεξίνδν, 

είλαη αδύλαηε αθόκε θαη ε δαλεηνδόηεζε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ ππόςε αλαγθώλ, 

ζε ζπλδπαζκό κε ηελ έλλειτη σπημαηοδόηηζηρ από ηοςρ Κενηπικούρ Αςηοηελείρ 

Πόποςρ (Κ.Α.Π.).  

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, θαη πάνηα ζηα πλαίζια ηος οικονομικώρ εθικηού, ζηιρ 

πεπιπηώζειρ έκδοζηρ δικαζηικών αποθάζευν άπζηρ απαλλοηπίυζηρ πος αθοπούν 

πποβλεπόμενοςρ δπόμοςρ, ο Γήμορ –παγίυρ– επανεπιβάλει ηη πςμοηομία ελώ, ζηιρ 

πεπιπηώζειρ πλαηειών κπίνει καηά πεπίπηυζη (γηα ηελ ελ όισ ή ελ κέξεη επαλεπηβνιή 

ηνπο ή γηα ηελ απνδέζκεπζή ηνπο), κε γλώκνλα ηηο αλάγθεο ηεο γεηηνληάο/ζπλνηθίαο ζε 

θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, ηελ θεληξνβαξηθόηεηα ηεο ζέζεο ηνπο, ηε ρσξνηαμηθή ηνπο 

θαηαλνκή θαη ηελ ηεξάξρεζε ηνπ ξόινπ ηνπο ζηελ θαηεύζπλζε εμππεξέηεζεο ησλ θαηνίθσλ 

θάζε πεξηνρήο 

Δπηπξόζζεηα, νη ηζρπξηζκνί αλαθνξηθά κε ηελ επεξρόκελε κείσζε ησλ πξνβιεπόκελσλ 

θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, ηε κείσζε ηεο αμίαο ησλ όκνξσλ αθηλήησλ από ηελ άξζε ηεο 

απαιινηξίσζεο, ηελ ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο θιπ., αλ θαη αιεζείο, ζηεπούνηαι νομικήρ 

βάζηρ δεδνκέλνπ όηη ε εμεηαδόκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο γίλεηαη ζε 

ζςμμόπθυζη δικαζηικήρ απόθαζηρ. Ωο εθ ηνύηνπ, αθνύ ε Γηνίθεζε αδπλαηεί λ’ 

απνδεκηώζεη ηνπο ηδηνθηήηεο γηα ην ζύλνιν ηνπ αθηλήηνπ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

πινπνηήζεη ηε δηθαζηηθή απόθαζε θαη λα άξεη ηελ επηβιεζείζα ξπκνηνκηθή απαιινηξίσζε.  

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, η Δπιηποπή Ποιόηηηαρ Ευήρ ειζηγείηαι ζηο Γημοηικό 

ςμβούλιο να αποππίτει ηηο αλσηέξσ ζρεηηθέο ελζηάζεηο, εμμένονηαρ ζην πεξηερόκελν ηεο 

ππ’ αξηζ. 800/12-10-2018 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ. 

 

 

 

Ο Ππόεδπορ                                         Σα  Παπόνηα Μέλη 
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