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15ε Σσλεδρίαζε
Γεκοηηθού Σσκβοσιίοσ Παηρέωλ
ηες 22ας Ηοσιίοσ 2020
------------------------

ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζηελ αίζνπζα «Αιέθα
ηνύιε» ζην Πακπεινπνλλεζηαθό ηάδην, ζήκεξα ηελ 22α Ηοσιίοσ 2020, εκέξα Τεηάρηε θαη
ώξα 17.30, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αρηζκό 15/17-7-2020 ε νπνία
εθδόζεθε λνκόηππα θαη δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ήιζαλ γηα
ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (44) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ
ώκαηνο:
1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία - Γξακκαηεύνπζα, 3)
Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 4) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 5) Αζπξάγθαζνο
Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 6) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 7) Κνξδάο Χξήζηνο- Αλη/ξρνο, 8)
Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 10) ακνύξε- Βαγελά
Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 11) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 12) Αζπξνύιηα νθία, 13) Γθέζηα
Δηξήλε, 14) Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 15) Μνδέο Αζαλάζηνο, 16) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 17)
Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 18) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 19) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 20)
Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 21) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 22) Γξεγόξεο Ζιίαο, 23) Γεκαθόπνπινο
Φώηηνο, 24) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 25) Κνπλάβεο Αληώληνο, 26) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 27)
Μπαθαιάξνο Χξήζηνο, 28) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 29) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 30) Ξπιηάο
Θεόδσξνο, 31) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 32) Παηνύραο Χξήζηνο, 33) Ρώξνο Γεώξγηνο, 34)
βόιεο Κσλζηαληίλνο, 35) ηαλίηζαο Χαξάιακπνο, 36) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 37)
Χξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη 38) Ψσκάο Πέηξνο.
Οη θ.θ. Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ
θαη Φηινπνύινπ Μαξία δελ ήξζαλ από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζε αιιά αξγόηεξα θαηά ηε δηάξθεηα
απηήο.
Οη θπξίεο νισκνύ Καηεξίλα θαη Κνπξή Ήξα δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε απνπζηάδνπζεο
δηθαηνινγεκέλα.
Οη θ.θ. Νηάξνπ Μαξία, Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Καπθάο Γεώξγηνο, ηαδήκαο
Βαζίιεηνο θαη Σδαλάθνο Νηθόιανο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. Κσλζηαληίλνο Πειεηίδεο - Γήκαξρνο Παηξέσλ.
Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
………………………………………………………………………………………………..............
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζαλ νη θ.θ. Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο θαη
Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, ελώ απνρώξεζαλ νη θ.θ. Κνπλάβεο Αληώληνο, Νηθνιόπνπινο
Νηθόιανο, Μνίξαιεο Νηθόιανο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, Βνξίζεο Γηνλύζηνο θαη
Χξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο.

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 9 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο:
«Έγθξηζε πξσηνθόιινπ γηα ηελ απνδεκίσζε ηεο ξπκνηνκνύκελεο ηδηνθηεζίαο ησλ α) θ.
Ησάλλαο Γεσξγαληνπνύινπ, β) Βεινύδσο Γεσξγαληνπνύινπ θαη γ) Παλαγηώηε
Γεσξγαληόπνπινπ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ θαθηεξίαο θαη Αξγηλνπζώλ
κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 1571, 1582, 1596 θαη 1602α ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο Παηξώλ»
(ζρεηηθή ε αξηζ. 38/2020 απόθαζε ηεο Δ.Π.Ε.).
Το Σώκα, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη είδε ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ
Ν3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
1

ΑΔΑ: ΩΥ2ΥΩΞΙ-ΥΞΒ

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», ηελ αξηζ. 38/2020 απόθαζε
ηεο Δ.Π.Ε.,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ:
(33 ζεηηθέο ςήθνη)

Καη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ Ν. 3463/06 Κύξσζε ηνπ θώδηθα
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ” (ΦΔΚ 114/Α/8-6-06), θαη ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηηο ππ’ αξηζκ.
πξση. 23643/12-04-2019 θαη 66794/21-11-2019 αηηήζεηο ησλ α) θ. Ησάλλαο ρήξαο π.
Γεσξγαληόπνπινπ ην γέλνο Χξήζηνπ θαη Αλδξηάλαο Παπαρξπζαλζαθνπνύινπ, β) θ.
Βεινύδσο Γεσξγαληνπνύινπ ηνπ ππξίδσλνο θαη ηεο Ησάλλαο θαη γ) θ. Παλαγηώηε
Γεσξγαληόπνπινπ ηνπ ππξίδσλνο θαη ηεο Ησάλλαο θαζώο θαη ην από 19/05/2020
πξσηόθνιιν επηηξνπήο θαζνξηζκνύ ηηκήκαηνο πνπ ππνγξάθεηαη αξκνδίσο, πνπ αθνξνύλ
ζηελ απνδεκίσζε ηνπ ζπλόινπ ηεο ξπκνηνκνύκελεο ηδηνθηεζίαο ηνπο, ππό ζηνηρεία (1-23-4-1), εκβαδνύ Δνι=186,75κ2, κε ΚΑΔΚ 061676566029, πνπ βξίζθεηαη επί ησλ νδώλ
θαθηεξίαο θαη Αξγηλνπζώλ θαη εληόο ΚΧ, κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 1571, 1582, 1596 θαη 1602α
ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο Παηξώλ – 2ε αλαηνιηθνκεζεκβξηλή θάζε επέθηαζεο,
όπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζην από Ηαλνπαξίνπ 2014 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ Σερλ.
Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ θ. Γ. Αξγπξόπνπινπ ζε θιίκαθα 1:200, εγθρίλεη:
α)
Tο από 19/05/2020 Πρωηόθοιιο Δπηηροπής Καζορηζκού Τηκήκαηος, πνπ αθνξά
ζηελ απνδεκίσζε ηεο ξπκνηνκνύκελεο ηδηνθηεζίαο ησλ α) θ. Ησάλλαο Γεσξγαληνπνύινπ,
β) Βεινύδσο Γεσξγαληνπνύινπ θαη γ) Παλαγηώηε Γεσξγαληόπνπινπ πνπ βξίζθεηαη ζηε
ζπκβνιή ησλ νδώλ θαθηεξίαο θαη Αξγηλνπζώλ κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 1571, 1582, 1596 θαη
1602α ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο Παηξώλ
β)
Τελ αποδεκίωζε ηωλ α) θας Ηωάλλας τήρας Σπ. Γεωργαληόποσιοσ, ηο γέλος
Φρήζηοσ
θαη
Αλδρηάλας
Παπατρσζαλζαθοπούιοσ,
β)
θας
Βειούδως
Γεωργαληοπούιοσ ηοσ Σπσρίδωλος θαη ηες Ηωάλλας θαη γ) θ. Παλαγηώηε
Γεωργαληόποσιοσ ηοσ Σπσρίδωλος θαη ηες Ηωάλλας γηα ην ζύλνιν ηεο ηδηνθηεζίαο
ηνπο, ππό ζηνηρεία (1-2-3-4-1), εκβαδνύ Δνι=186,75κ2, κε ΚΑΔΚ 061676566029, πνπ
βξίζθεηαη επί ησλ ήδε δηαλνηγκέλσλ νδώλ θαθηεξίαο θαη Αξγηλνπζώλ θαη εληόο ΚΧ,
κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 1571, 1582, 1596 θαη 1602α ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο Παηξώλ –
2ε αλαηνιηθνκεζεκβξηλή θάζε επέθηαζεο, όπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζην από Ηαλνπαξίνπ
2014 ζρεηηθό ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ Σερλ. Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ θ. Γ.
Αξγπξόπνπινπ ζε θιίκαθα 1:200, ζην ποζό ηωλ 23.000,00€, ην νπνίν ζα θαηαβιεζεί
ζηνπο δηθαηνύρνπο σο εμήο:
1)
Σν πνζό ησλ Π=8.000,00€, σο πξνθαηαβνιή κε ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκβνιαίνπ πνπ ζα εθηακηεπζεί από ην Κ.Α. 40-7111.00001 (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ)
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ ηνπ έηνπο 2020 θαη αλαιπηηθά:
i) ηελ
θα
Ηωάλλα
τ.
Σπ.
Γεωργαληόποσιοσ
ηο
γέλος
Παπατρσζαλζαθοπούιοσ, κε πνζνζηό ζπληδηνθηεζίαο 2/8, ην πνζό ησλ
2.000,00€
ii) ηελ θα Βειούδω Γεωργαληοπούιοσ ηοσ Σπσρίδωλος θαη ηες Ηωάλλας, κε
πνζνζηό ζπληδηνθηεζίαο 3/8, ην πνζό ησλ 3.000,00€
iii) ηνλ θ. Παλαγηώηε Γεωργαληόποσιο ηοσ Σπσρίδωλος θαη ηες Ηωάλλας, κε
πνζνζηό ζπληδηνθηεζίαο 3/8, ην πνζό ησλ 3.000,00€.
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2)
Σν ππόινηπν πνζό ησλ 15.000,00€, κέρξη ηελ εμόθιεζε, ζε δύο (2) άηοθες
ηζόποζες εηήζηες δόζεης ηωλ 7.500,00€ έθαζηε (α΄ δόζε έλα ρξόλν κεηά ηελ ππνγξαθή
ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη β΄ δόζε δύν ρξόληα κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ) θαη
αλαιπηηθά:
i) ηελ θα Ηωάλλα τ. Σπ. Γεωργαληόποσιοσ ηο γέλος Παπατρσζαλζαθοπούιοσ
ην πνζό ησλ 1.875,00 €.
ii) ηελ θα Βειούδω Γεωργαληοπούιοσ ηοσ Σπσρίδωλος θαη ηες Ηωάλλας ην
πνζό ησλ 2.812,50€.
iii) ηνλ θ. Παλαγηώηε Γεωργαληόποσιο ηοσ Σπσρίδωλος θαη ηες Ηωάλλας ην
πνζό ησλ 2.812,50€.
Σα πάζεο θύζεσο ζπκβνιαηνγξαθηθά, θνξνινγηθά θ.ι.π. έμνδα ζα βαξύλνπλ ηνπο
ελδηαθεξόκελνπο θαηά ην κέξνο πνπ ηνπο αλαινγεί.

Διευκρινίζεται ότι:
Ζ ηδηνθηεζία ησλ α) θαο Ησάλλαο Γεσξγαληνπνύινπ, β) Βεινύδσο
Γεσξγαληνπνύινπ θαη γ) Παλαγηώηε Γεσξγαληόπνπινπ είλαη κε άξηηα θαη κε
νηθνδνκήζηκε σο εμ νινθιήξνπ ξπκνηνκνύκελε, βξίζθεηαη ζηελ ζπκβνιή θαη εληόο ηνπο
εύξνπο ησλ ήδε δηαλνηγκέλσλ θαη αζθαιηνζηξσκέλσλ νδώλ θαθηεξίαο θαη Αξγηλνπζώλ
θαη εληόο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ θαη απνδεκηώλεηαη εμ νινθιήξνπ από ην Γήκν Παηξέσλ.
Ο Γήκνο Παηξέσλ κε ην αγνξαπσιεηήξην ζπκβόιαην ζα δηαηεξήζεη ηα δηθαηώκαηα
απνδεκίσζήο ηνπ έλαληη ησλ παξνδίσλ ηξίησλ ηδηνθηεηώλ αθνύ πξνβεί ζηε ζύληαμε ηεο
από ην Ν. 5269/1931 πξνβιεπόκελεο πξάμεο αλαινγηζκνύ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε δηαδηθαζία
δηθαζηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηηκήο κνλάδνο απνδεκίσζεο.
Ζ απνδεκίσζε θαζνξίζζεθε κε ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν ζε 123,1594€/κ2, κεησκέλε
θαηά πεξίπνπ 26% ηεο ηζρύνπζαο αληηθεηκεληθήο αμίαο ζηελ πεξηνρή θαη ζην ζπλνιηθό
πνζό ησλ Π= (186,75κ2 x 123,1594 €/κ2) = 23.000,00 €.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ ν Γήκνο Παηξέσλ ζα πξέπεη λα απνδεκηώζεη ηνπο
ελδηαθεξόκελνπο ζύκθσλα κε ην αληίζηνηρν πνζνζηό εμ αδηαηξέηνπ ζπληδηνθηεζίαο ηνπο,
όπσο απηό πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζ. 19.693/10-06-2014 πξάμε απνδνρήο θιεξνλνκίαο
ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Παηξώλ θ. Αλαζηαζίαο Καθέδα θαη ην από 30-05-2019
θηεκαηνινγηθό θύιιν θαη είλαη: α) δύν όγδνα (2/8) ζηελ θ. Ησάλλα ρήξα π.
Γεσξγαληόπνπινπ ην γέλνο Χξήζηνπ θαη Αλδξηάλαο Παπαρξπζαλζαθνπνύινπ, β) ηξία
όγδνα (3/8) ζηελ θ. Βεινύδσ Γεσξγαληνπνύινπ ηνπ ππξίδσλνο θαη ηεο Ησάλλαο θαη γ)
ηξία όγδνα (3/8) ζηνλ θ. Παλαγηώηε Γεσξγαληόπνπιν ηνπ ππξίδσλνο θαη ηεο Ησάλλαο
(3/8).
Ζ παρούζα απόθαζε ζα αποζηαιεί γηα έιεγτο λοκηκόηεηας
Αποθεληρωκέλε Γηοίθεζε Πειοπολλήζοσ, Γσηηθής Διιάδος θαη Ηολίοσ.

Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΗΩΤΖΣ ΜΔΛΑΣ

ζηελ

Ζ Γρακκαηεύοσζα
ΗΟΥΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
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