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15ε Σπλεδξίαζε
Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Παηξέσλ
ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2020
------------------------

ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζηελ αίζνπζα «Αιέθα ηνύιε»
ζην Πακπεινπνλλεζηαθό ηάδην, ζήκεξα ηελ 22α Ηνπιίνπ 2020, εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα 17.30,
κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκό 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 Υξήζηνο- 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 Υξήζηνο, 28) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 29)
Νηξίληαο Θεόδσξνο, 30) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 31) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 32) Παηνύραο Υξήζηνο,
33) Ρώξνο Γεώξγηνο, 34) βόιεο Κσλζηαληίλνο, 35) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 36) Σζηκπνύθεο
Ησάλλεο, 37) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη 38) Φσκάο 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
Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο.

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 14 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο:
«Δμέηαζε έλζηαζεο αλαθνξηθά κε ηξνπνπνίεζε Ρπκνηνκηθνύ ρεδίνπ Πόιεσο Παηξώλ ζε
πξνβιεπόκελν θνηλόρξεζην ρώξν ζην ΟΣ 77 (πιάησκα) ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Αγ.
Σξηάδνο θαη Δι. Βεληδέινπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ παιηνύ ζρεδίνπ πόιεο Παηξώλ, ιόγσ άξζεο
απαιινηξίσζεο αθηλήηνπ ζπληδηνθηεζίαο θ.θ. Μπνπζίνπ Άλλαο Μαξίαο, Μπνπζίνπ
Βαζηιηθήο, θιπ., κεηά ην από 15-11-2018 πξαθηηθό ηνπ Τ.ΠΟ.Θ.Α. Αραΐαο», (ζρεηηθή ε
αξηζ. 34/2020 απόθαζε ηεο Δ.Π.Ε.).
Τν Σώκα, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή – Αληηδήκαξρν, ηνπο
ινηπνύο νκηιεηέο – δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο θαη είδε ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ
Ν3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» ηελ αξηζ. 34/2020 απόθαζε ηεο
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Δ.Π.Ε.
Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, βόιεο
Κσλζηαληίλνο, Ξπιηάο Θεόδσξνο θαη Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ «ιεπθό» θαη
ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο αξλεζεί
ςήθν ή δώζεη ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη σο παξόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο
απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ ππνινγίδνληαη ζηελ θαηακέηξεζε
ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ, ην Σώκα:

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ:
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ:
1. Σν από 15-11-2018 απόζπαζκα πξαθηηθνύ Τ.ΠΟ.Θ.Α. Αραΐαο, ην νπνίν δηαβηβάζζεθε ζηελ
αξκόδηα Γ/λζε κε ην ππ’ αξηζ. ΠΓΔ/ΓΠΥ/73143/1196/12-3-2019 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο
Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ ηεο Γ/λζεο ΠΔ.ΥΧ.Υ. Π.Γ.Δ.
2. Σν ππ’ αξηζ. 18053/Π3052/8-5-2019 έγγξαθν ηεο αξκόδηαο Γ/λζεο πεξί δηαβίβαζεο
ζπκπιεξσκέλνπ – δηνξζσκέλνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο ζύκθσλα κε ηελ
πξναλαθεξόκελε γλσκνδόηεζε ηνπ Τ.ΠΟ.Θ.Α. Αραΐαο.
3. Σν ππ. αξηζ. ΠΓΔ/ΓΠΥ/138604/2368/13-5-2019 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Υσξηθνύ
ρεδηαζκνύ ηεο Γ/λζεο ΠΔ.ΥΧ. Υ.Π.Γ.Δ. πξνο ην Τ.ΠΟ.Θ.Α. Αραΐαο.
4. Σν ππ. αξηζ. 107828/3-7-2019 ηνπ Τ.ΠΟ.Θ.Α. Αραΐαο.
5. Σν ππ. αξηζ. ΠΓΔ/ΓΠΥ/209954/3646/15-7-2019 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Υσξηθνύ
ρεδηαζκνύ ηεο Γ/λζεο ΠΔ. ΥΧ. Υ. Π.Γ.Δ. κε ην νπνίν δηαβηβάζζεθε ζηελ αξκόδηα Γ/λζε
ζεσξεκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα από ην Τ.ΠΟ. Θ.Α. Αραΐαο, ζύκθσλα κε ην από 15-112018 πξαθηηθό ηνπ.
6. Σελ ππ. αξηζ.46010/12-8-2019 αηνκηθή εηδνπνίεζε πξνο ηνπο εκπιεθόκελνπο ηδηνθηήηεο.
7. Σελ ππ. αξηζ. 48864/13-8-2019 αηνκηθή εηδνπνίεζε πξνο ηνπο θεξόκελνπο ηδηνθηήηεο (κε
απνδεηθηηθό επίδνζεο).
8. Σελ ππ. αξηζ. 56253/27-9-2019 αηνκηθή εηδνπνίεζε πξνο ηνπο θεξόκελνπο ηδηνθηήηεο (κε
δηθαζηηθό επηκειεηή).
9. Σελ από 6-9-2019 ππνβιεζείζα έλζηαζε ηεο θαο Διέλεο Σζηπνύξε ζπδ. Εεξβνύ Γεσξγίνπ –
Φσηίνπ (σο θιεξνλόκνπ ηεο Αιίθεο Εεξβνύ) (αξ. πξση. 51817/6-9-2019).
10. Σν ππ. αξηζ. 52037/9-9-2019 έγγξαθν ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο πξνο ην ηκήκα Υσξηθνύ
ρεδηαζκνύ ηεο Γ/λζεο Πεξ/ληνο θαη Υσξηθνύ ρεδ/ζκνπ Π.Γ.Δ. θαζώο θαη ζηνπο
θεξόκελνπο ηδηνθηήηεο.
11. Σν ππ. αξηζ. 70892/13-12-2019 έγγξαθν ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο πξνο ηνπο θεξόκελνπο
ηδηνθηήηεο, ζρεηηθά κε ππνβνιή ζηνηρείσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνώζεζε ηεο δηαδηθαζίαο
ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ πόιεο.
12. Σελ από 14-1-2020 αίηεζε ηεο θαο Γάθλεο Κνδώλε κε ηελ νπνία ππνβιήζεθαλ ζηελ
αξκόδηα Τπεξεζία ηα ζηνηρεία ησλ θιεξνλόκσλ ηνπ θ. Μηραήι Κνδώλε.(αξ. πξση. 1575/14 –
1 - 2020).
13. Σν ππ. αξηζ. 10687/5-3-2020 έγγξαθό ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο πξνο ηνπο θ.θ. Διέλε
Σζηπνύξε – Εεξβνύ θαη Εεξβό Γεώξγην – Φώηην ζρεηηθά κε ππνβνιή ζηνηρείσλ.
14. Σελ από 20-3-2020 αίηεζε ηεο θαο Διέλεο Σζηπνύξε – Εεξβνύ. (αξ. 12846/20-3-2020).
15. Σν ππ. αξηζ. 4271/8-4-2020 έγγξαθν ηνπ Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνύ, Κπθινθνξηαθνύ
ρεδηαζκνύ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο πξνο ηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ γηα ηελ έθδνζε Απόθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο.
16. Σελ ππ. αξηζ. 910Β/10-4-2020 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. (ΑΓΑ: 65ΗΡΧΞΗ- ΣΟΑ).
17. Σελ ππ. αξηζ. 467/29-6-2016 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ πεξί εμέηαζεο
ελζηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ .
18. Σελ ππ. αξηζ. 174/21-3-2016 αξρηθή απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ.
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19. Σελ ππ. αξηζ. 1544/2009 Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ.
20. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4067/12 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.
4315/14.
21. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.Γ/ηνο ηεο 17-7-1923.
ρεηηθά κε ηελ από 6-9-2019 ππνβιεζείζα έλζηαζε ηεο θαο Διέλεο Σζηπνύξε ζπδ. Εεξβνύ
Γεσξγίνπ – Φσηίνπ (σο θιεξνλόκνπ ηεο Αιίθεο Εεξβνύ) (αξ. πξση. 51817/6-9-2019) θαηά ηεο
πξόηαζεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ, ε νπνία δηαηππώζεθε ζην από 1511-2018 απόζπαζκα πξαθηηθνύ ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Αραΐαο θαζώο θαη ζηελ ππ. αξηζ. 321367/6565/10-22017 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φσξηθνύ Σρεδηαζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδνο ζεκεηώλνληαη ηα εμήο::


Με ην σο άλσ ζρεηηθό (5) έγγξαθν ηεο Γ/λζεο ΠΔ.ΥΧ.Υ. Π.Γ.Δ. δεηήζεθαλ:
α) ε ςήθηζε πίζησζεο γηα ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο
πξνζήθνπζαο απνδεκίσζεο (209,49 η.κ.) ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αληηθεηκεληθή αμία πνπ
ηζρχεη ζήκεξα ζηελ ππφςε πεξηνρή...
β) ε αλάξηεζε ηνπ ζεσξεκέλνπ δηαγξάκκαηνο ηξνπνπνίεζεο θαη ε αηνκηθή θνηλνπνίεζε ησλ
ζηγφκελσλ γηα ηελ ηειηθή ξπκνηνκηθή πξφηαζε …..



Δλ ζπλερεία, αθνινπζήζεθε ε πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία αλάξηεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα
ζπληάρζεθαλ θαη απεζηάιεζαλ νη σο άλσ ζρεηηθέο (6), (7) θαη (8) αηνκηθέο εηδνπνηήζεηο
πξνο ηνπο εκπιεθόκελνπο ηδηνθηήηεο, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ππνβιήζεθε ε
πξναλαθεξόκελε έλζηαζε (ζρεηηθό 9), ε νπνία ππνβιήζεθε εκπξόζεζκα θαη αλαθέξεη
ζπλνπηηθά ηα εμήο:
1. «…Οχηε εγψ νχηε λσξίηεξα ε δηθαηνπάξνρφο κνπ ιάβακε γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ
άξρηζαλ λα ιακβάλνπλ ρψξα κεηά ηελ έθδνζε
- ηνπ ππ. αξηζ. Α.Σ.6/2013 πξαθηηθνχ ηνπ ηξηκεινχο Σπκβνπιίνπ ηνπ Δηνηθεηηθνχ
Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ ….
- ηεο απφ 24.10.2013 απφθαζεο ηνπ ΕΔΔΔ κε ηελ νπνία ην Δηθαζηήξην «απνθαίλεηαη φηη
ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1 ηεο Σχκβαζεο» θαη απνθαζίδεη φηη ην ειιεληθφ
θξάηνο «πξέπεη λα θαηαβάιεη …..ζε θάζε κηα απφ ηηο πξνζθεχγνπζεο 5.000 επξψ …γηα εζηθή
βιάβε» θαη « απφ θνηλνχ ζηηο πξνζθεχγνπζεο 1200 επξψ …γηα έμνδα θαη δηθαζηηθή
δαπάλε»….
…Ωο ζπληδηνθηήηξηα ηνπ σο άλσ αθηλήηνπ δελ έιαβα γλψζε ησλ εγγξάθσλ θαη δηαδηθαζίσλ
πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ κε αξ. πξση. 321367/6565/10-02-2017 εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο
ηεο Δηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φσξηθνχ Σρεδηαζκνχ Πεξηθέξεηαο Δπηηθήο Ειιάδνο πξνο
ην ΣΥΠΟΘΑ, δελ ελεκεξψζεθα φηη αληί γηα ηελ επηβαιιφκελε απφ ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο
άξζε ηεο απαιινηξίσζεο ζρεδηάδεηαη επηβνιή λέαο απαιινηξίσζεο νχηε θιήζεθα λα ππνβάισ
γηα ην ζθνπφ απηφ ηηο απφςεηο κνχ ή ηηο ελζηάζεηο κνπ….
2. «…Ελψ ν λφκνο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν.2831/2000) ξεηά νξίδεη φηη επηηξέπεηαη ε
κείσζε ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, πξνθεηκέλνπ ε δηνίθεζε λα
ζπκκνξθσζεί ζε απνθάζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ κε ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη άξζε ηεο
απαιινηξίσζεο ή ε απαιινηξίσζε έρεη αξζεί απηνδηθαίσο κεηά ηελ παξέιεπζε
δεθαπεληαεηίαο….
Γηα ηελ εθ λένπ επηβνιή ηεο αξζείζαο ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο, ν λφκνο (παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4067/2012 ) νξίδεη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Σπγθεθξηκέλα επηβάιιεηαη
λα ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) ζνβαξνί πνιενδνκηθνί ιφγνη θαη αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζεο ηνπ αθηλήηνπ σο θνηλφρξεζηνπ
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ή θνηλσθεινχο ρψξνπ, βάζεη πνιενδνκηθψλ πξνηχπσλ ή ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ηζρχνληνο
γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ φπνπ ππάξρεη θαη
β) πξφζεζε θαη νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα 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 εηδηθφ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή
ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ θνξέα….
Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. Όζα αλαγξάθνληαη
ζηελ πξνζβαιιφκελε θαη εγθξηζείζα απφ ην ΣΥΠΟΘΑ εηζήγεζε κε αξηζ. πξση.
321367/6565/10-02-2017 ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Δηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φσξηθνχ
Σρεδηαζκνχ Πεξηθέξεηαο Δπηηθήο Ειιάδνο πξνο ην ΣΥΠΟΘΑ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ νξίδεη ν λφκνο γηα ηελ εθ λένπ επηβνιή ηεο απαιινηξίσζεο θαη δή ήδε ηξηάληα έμη έηε
κεηά ηελ επηβνιή ηεο απαιινηξίσζεο πνπ ην Δηθαζηήξην φξηζε (πξηλ απφ δέθα έηε ) φηη πξέπεη
λα αξζεί.
3. «…Οη αγσγνί απνρέηεπζεο εγθαζίζηαληαη ζηνπο δξφκνπο θαη ζε ρψξνπο ηδηνθηεζίαο ηνπ
δεκνζίνπ…. Αλ εγθαηαζηάζεθε αγσγφο απνρέηεπζεο ζην δηθφ καο αθίλεην, απηφ έγηλε
πξνθαλψο παξαλφκσο, δηφηη ε εγθαηάζηαζε αγσγνχ απνρέηεπζεο ζε αθίλεην ηδηψηε ρσξίο
δηθή ηνπ έγθξηζε ή ρσξίο ζπκθσλία ηεο ΔΕΥΑΠ κε ηνλ ηδηψηε είλαη παξάλνκε… Αλαθνξά ζε
χπαξμε αγσγνχ έγηλε γηα πξψηε θνξά φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζβαιιφκελε εηζήγεζε κε
αξ. πξση. 321367/6565/10-02-2017 ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Δηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη
Φσξηθνχ Σρεδηαζκνχ Πεξηθέξεηαο Δπηηθήο Ειιάδνο πξνο ην ΣΥΠΟΘΑ, ζε ελζηάζεηο
ηδηνθηεηψλ γεηηνληθψλ αθηλήησλ, νη νπνίνη επηδηψθνπλ λα επηβιεζεί εθ λένπ απαιινηξίσζε
ψζηε ηα αθίλεηα ηνπο λα γεηηνλεχνπλ κε θνηλφρξεζην ρψξν….. Έηζη έλαο αγσγφο απνρέηεπζεο
πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί παξαλφκσο πνπ ήηαλ άγλσζηε ε χπαξμε ηνπ κέρξη ην 2016 νπφηε
αλαθέξζεθαλ ζε απηφλ ηδηνθηήηεο γεηηνληθψλ αθηλήησλ ηνπ νπνίνπ, ε πξνέιεπζε είλαη
άγλσζηε γηα ηνλ νπνίν νπδεκία ππεξεζία νχηε ε ΔΕΥΑΠ ελεκέξσζε ηηο αξκφδηεο αξρέο
απνηειεί ην ιφγν δηαηήξεζεο ζεκαληηθνχ κέξνπο ηεο ηδηνθηεζίαο καο σο θνηλφρξεζηεο …. Η
Δηνίθεζε αληί λα πξνβεί ζηηο επηβαιιφκελεο λφκηκεο ελέξγεηεο απφ ηελ παξάλνκε
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο ζην αθίλεηφ καο …..θαη θπξίσο αληί λα
πξνβεί ζε άκεζε απνκάθξπλζε ηνπ παξαλφκσο εγθαηαζηαζέληνο αγσγνχ απνρέηεπζεο απφ ην
δηθφ καο νηθφπεδν …..πξνβαίλεη ζε εθ λένπ επηβνιή απαιινηξίσζεο….
4. «…Η εηζθνξά ζε γε
-επηβάιιεηαη ζηνπο σθεινχκελνπο απφ ηελ νηθηζηηθή παξέκβαζε θαη ζηεξίδεηαη ζηελ ππεξαμία
ηεο νηθνδνκήζηκήο γεο πνπ δεκηνπξγείηαη
- δελ επηθέξεη θαζαξή πεξηνπζηαθή δεκία ηνπ ηδηνθηήηε, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο αμίαο ηνπ
αθηλήηνπ, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ έληαμε ηνπ αθηλήηνπ ζην πνιενδνκηθφ ζρέδην,
- απνβαίλεη ζε φθεινο θαη ηνπ ηδηνθηήηε, ν νπνίνο επηβαξχλεηαη κελ κε ηελ απψιεηα ελφο
ηκήκαηνο ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ, βιέπεη φκσο ηελ θαηά ηεθκήξην κε νηθνδνκήζηκε γε ηνπ λα
κεηαζρεκαηίδεηαη ζε αζηηθφ νηθφπεδν κε αλάινγε αχμεζε ηεο αμίαο ηεο. ‘Όκσο απηέο νη
πξνυπνζέζεηο δελ ζπληξέρνπλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηθνχ κνπ αθηλήηνπ. Η αμία ηνπ δηθνχ κνπ
αθηλήηνπ μειώνεηαι πολλαπλά απφ ηελ εγθξηζείζα ξπκνηνκηθή παξέκβαζε . Έηζη ε εγθξηζείζα
εηζθνξά ζε γε δελ είλαη ζχκθσλε νχηε κε ην λφκν νχηε κε ην Σχληαγκα (άξζξν 24 παξ. 3 θαη
άξζξν 17). Οη γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο απνθνκίδνπλ σθέιεηα γηα απηφ εμ άιινπ ππέβαιαλ
ελζηάζεηο θαηά ηεο πξφηαζεο άξζεο ηεο απαιινηξίσζεο πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ εηζήγεζε θαη
ησλ νπνίσλ ηψξα ιακβάλσ γλψζε…..
5. «Με ηελ εγθξηζείζα εηζήγεζε θαη ηε ιεθζείζα απφθαζε ην νηθφπεδν καο θαζίζηαηαη κηθξφ
πξνο βιάβε ηεο αμίαο ηνπ θαη πξνο βιάβε ηεο νξζήο εθκεηάιιεπζεο….
6. «Η λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ επηηξέπεη ηελ εηζθνξά ζε γε φηαλ αίξεηαη αλαγθαζηηθή
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απαιινηξίσζε (αξ.29 παξ. 4 λ.1577/1985) δελ έρεη εθαξκνγή φηαλ επηβάιιεηαη εθ λένπ
απαιινηξίσζε. Γηα ην ιφγν απηφ, ε εγθξηζείζα εηζήγεζε θαη θαηά ζπλέπεηα ε ιεθζείζα
απφθαζε δελ είλαη λφκηκα αηηηνινγεκέλε».
7. «Η απαιινηξίσζε ηνπ νηθνπέδνπ καο, πνπ επηβιήζεθε ην 1983 πνπ δελ ζπληειέζζεθε θαη
ηεο νπνίαο ην Δηθαζηήξην δηέηαμε ηελ άξζε είρε επηβιεζεί γηα λα δεκηνπξγεζεί θνηλφρξεζηνο
ρψξνο (πιαηεία). Με ηε λέα απφθαζε επηβάιιεηαη απαιινηξίσζε 209,49 η.κ. γηα ηε
δεκηνπξγία πεδνδξφκνπ 72,00 η.κ. ρψξνπ πξαζίλνπ θαη γηα ηε δηαηήξεζε παξαλφκσο
εγθαηαζηαζέληνο θαη ιεηηνπξγνχληνο αγσγνχ απνρέηεπζεο…. Έηζη νπζηαζηηθά κε ηηο
πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο αγλννχληαη θαη παξαθάκπηνληαη νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ
δηέηαμαλ ηελ άξζε ηεο αξρηθήο απαιινηξίσζεο….
8. «Σηεξίδεηαη ε αηηηνινγία ηεο απφθαζεο ζε αλαθνξέο θαη ελζηάζεηο πεξηνίθσλ ζηελ χπαξμε
αγσγνχ απνρέηεπζεο πνπ ηδηνθηήηεο γεηηνληθνχ αθηλήηνπ επεζήκαλε θαη ζηελ επηζπκία
δηαηήξεζεο πεδνδξφκνπ ρσξίο έθζεζε ησλ «ζνβαξψλ θπθινθνξηαθψλ ιφγσλ». Απηά δε ρσξίο
νηαδήπνηε δηθή κνπ ελεκέξσζε γηα ππνβνιή απφςεσλ…. Όκσο νη ηδηνθηήηεο γεηηνληθψλ
αθηλήησλ έρνπλ ζπκθέξνλ λα δηακνξθψλεηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο θνληά ζηα αθίλεηα ηνπο,
έρνπλ ζπκθέξνλ ζηελ απαιινηξίσζε ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ ηνπ αθηλήηνπ κνπ γηα λα κείλεη ν
ρψξνο κε νηθνδνκεκέλνο έρνπλ ζπκθέξνλ λα δηαηεξείηαη παξαλφκσο ηνπνζεηεζείο αγσγφο
απνρέηεπζεο πνπ κφλνλ νη ίδηνη γλψξηδαλ φηη ππάξρεη…».
9. «Η νθεηιφκελε απνδεκίσζε, ε νπνία δελ θαηαβιήζεθε απφ ην 1983, νπφηε επηβιήζεθε ε
απαιινηξίσζε δελ έρεη εμαζθαιηζζεί. Είλαη ηδηαίηεξα πηζαλφ ε ηδηνθηεζία καο, ε νπνία είλαη
δεζκεπκέλε επί ηξηάληα έμη έηε λα ζπλερίζεη λα είλαη δεζκεπκέλε γηα πνιιέο δεθαεηίεο αθφκε».
10. «Με ηηο πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο ε δηνίθεζε νπζηαζηηθά αξλείηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο
πξναλαθεξζείζεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ δηαπίζησζαλ ηελ αλάγθε άξζεο ηεο
απαιινηξίσζεο».
Αλαθνξηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο αλσηέξσ έλζηαζεο, επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:
1νο Ηζρπξηζκόο
Όζνλ αθνξά ηνπο πξώην (1ν) θαη δέθαην (10ν) ηζρπξηζκνύο ηεο ππόςε έλζηαζεο:




Σν Τ.ΠΟ.Θ.Α. Αραΐαο κε ην από 20-2-2015 πξαθηηθό ηνπ γλσκνδόηεζε γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Πόιεσο Παηξώλ, ζε πξνβιεπόκελν θνηλόρξεζην ρώξν ζην Ο.Σ.
77 (πιάησκα) ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Αγ. Σξηάδνο θαη Δι. Βεληδέινπ ζηελ πεξηνρή ηνπ
παιηνύ ζρεδίνπ πόιεο Παηξώλ, ιόγσ άξζεο απαιινηξίσζεο αθηλήηνπ κε κεξηθή
επαλεπηβνιή ξπκνηνκίαο ζην αθίλεην ζπληδηνθηεζίαο ησλ θ.θ. Μπνπζίνπ Άλλαο – Μαξίαο,
Μπνπζίνπ Βαζηιηθήο. Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ ππ. αξηζ. 174/21-32016 απόθαζή ηνπ, ςήθηζε ηελ απαηηνύκελε πίζησζε γηα ηελ επαλεπηβνιή κέξνπο ηεο
ξπκνηνκίαο.
Καηόπηλ απηνύ θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.Γ/ηνο ηεο 17-7-1923 ε
Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο ζπλέηαμε θαη απέζηεηιε
ζηνπο θεξόκελνπο ηδηνθηήηεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ζηελ Αιίθε Εεξβνύ, ζηελ δηεύζπλζε
Ρηαλθνύξ Λ. 64 Αζήλα, ηελ κε αξηζ. πξση. 35392/Π2203/30-3-2016 εηδνπνίεζε κε
ηαρπδξνκηθή επηζηνιή επί απνδείμεη. Ζ πξνλαθεξόκελε εηδνπνίεζε επέζηξεςε ζηελ
αξκόδηα Τπεξεζία κε ην ππ. αξηζ. NJ450081855GR ζπλνδεπηηθό δειηίν ηαρπκεηαθνξάο κε
εκεξνκελία 30-3-2016 θαη αίηηα επηζηξνθήο ην γεγνλόο όηη ε ελδηαθεξόκελε
παξαιήπηξηα απεβίσζε.
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ηελ ζπλέρεηα ζπληάρζεθε από ηελ Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη
Γόκεζεο ην κε αξηζ. πξση. 43541/Π2718/15-4-2016 έγγξαθν – εηδνπνίεζε ην νπνίν
απέζηεηιε (επί απνδείμεη) κεηαμύ άιισλ θαη ζην θ. Εεξβό Γεώξγην (σο θιεξνλόκν ηεο
Εεξβνύ Αιίθεο) ζηελ δηεύζπλζε Θενδνζίνπ 28, Υαιάλδξη Αζήλα. Όπσο πξνθύπηεη από ηα
αλαθεξόκελα ζην σο ππόςε έγγξαθν ε θα Μπνπζίνπ Άλλα – Μαξία έθαλε γλσζηό ζηελ
Τπεξεζία όηη θιεξνλόκνο ηεο Εεξβνύ Αιίθεο είλαη ν θ. Εεξβόο Γεώξγηνο. Σν ελ ιόγσ
έγγξαθν – εηδνπνίεζε επέζηξεςε ζηελ αξκόδηα Τπεξεζία από ην ηαρπδξνκείν
(RE534368708) ζηηο 22-4-2016, σο αδήηεην.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάξηεζεο, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ππνβιήζεθαλ
ελζηάζεηο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην Γήκνπ Παηξέσλ γλσκνδόηεζε αλαθνξηθά κε ηελ
εμέηαζε ησλ πξναλαθεξόκεσλ ελζηάζεσλ θαη ελέθξηλε πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο κε κεξηθή
επαλεπηβνιή ξπκνηνκίαο, κε ηελ ππ. αξηζ. 467/29-6-2016 απόθαζή ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη όηη
κε ηελ πξναλαθεξόκελε απόθαζε Γ.. δηαηππώζεθε λέα πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο, αθνύ από
ηηο ππνβιεζείζεο ελζηάζεηο πξνέθπςε ε δηέιεπζε αγσγνύ απνρέηεπζεο από ην ηκήκα ηεο
ηδηνθηεζίαο πνπ απνδηδόηαλ σο νηθνδνκήζηκν ζηελ ηδηνθηεζία θ.θ. Μπνπζίνπ ΆλλαΜαξία, Μπνπζίνπ Βαζηιηθή θ.ι.π.
Χο εθ ηνύηνπ, αθνινπζήζεθε ε εθ λένπ αλάξηεζε ηεο λέαο πξόηαζεο ηξνπνπνίεζεο θαη
ζπληάρζεθε από ηελ Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο ε κε
αξηζ. πξση. 82774/Π5451/19-7-2016 εηδνπνίεζε πξνο ηνπο θεξόκελνπο ηδηνθηήηεο. Ζ
ππόςε εηδνπνίεζε, ζηάιζεθε (επί απνδείμεη) κεηαμύ άιισλ θαη ζην θ. Εεξβό Γεώξγην (σο
θιεξνλόκν ηεο Εεξβνύ Αιίθεο) ζηελ δηεύζπλζε Γεθειείαο 11, Σ.Κ. 145 78, Δθάιε. Ζ
δηαθνξεηηθή δηεύζπλζε πξνθύπηεη από έιεγρν ζηνηρείσλ ζην Κηεκαηνινγηθό Γξαθείν
Παηξώλ. Από ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πνπ δηαηεξείηαη ζηελ Τπεξεζία πξνθύπηεη όηη ε ελ
ιόγσ εηδνπνίεζε παξαιήθζεθε ζηηο 28-7-2016 (ζρεηηθή ε κε αξηζ. RE365116045GR
απόδεημε παξαιαβήο).
Αθνύ νινθιεξώζεθε ε δηαδηθαζία αλάξηεζεο, ππνβιήζεθε ζηελ Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ
Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο ε από 10-8-2016 έλζηαζε ησλ θ.θ. Βαζηιηθήο
Μπνπζίνπ, Άλλαο – Μαξίαο Μπνπζίνπ θαη Άγγειηθήο Μεηζνηάθε. Ο θ. Εεξβόο Γεώξγηνο –
Φώηηνο δελ ππέβαιε έλζηαζε ζηελ Τπεξεζία θαηά ηεο ππ. αξηζ. 467/29-6-2016 απόθαζεο
Γ.. Γήκνπ Παηξέσλ αιιά νύηε έθαλε γλσζηό ζηελ Τπεξεζία καο ην γεγνλόο όηη δελ είλαη
θιεξνλόκνο ηεο Αιίθεο Εεξβνύ.
Αθνινύζεζε ε ππ. αξηζ. 721/21-9-2016 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ, κε ηελ νπνία εμεηάζζεθε θαη απνξξίθζεθε ε πξναλαθεξόκελε έλζηαζε. ηε
ζπλερεία, κε ηελ ππ. αξηζ. 583/11-10-2016 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ
Παηξέσλ (ΑΓΑ: 6ΚΗΚΧΞΗ-2ΦΔ), ςεθίζηεθε πίζησζε επηπιένλ πνζνύ 23.339,07€, δειαδή ε
απαηηνύκελε πξνζήθνπζα απνδεκίσζε, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 40-7111.00013 ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2016. Με ην ππ. αξηζ. 142330/Π10911/5-12-2016 έγγξαθό
ηεο Τπεξεζίαο δηαβηβάζηεθε ν ζρεηηθόο θάθεινο ζηε Γ/λζε ΠΔ.ΥΧ.Υ. Π.Γ.Δ. γηα ηηο
πεξαηηέξσ ελέξγεηεο θαη ηελ πξνώζεζε ηεο δηαδηθαζίαο.
Με ηελ ππ. αξηζ. 321367/6565/10-2-2017 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο ΠΔ.ΥΧ.Υ. Π.Γ.Δ πξνο ην
ΠΔ. Τ.ΠΟ.Θ.Α. Αραΐαο, δεηήζεθε εθ λένπ ε γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ ζπκβνπιίνπ.
Με ην ππ. αξηζ. ΠΓΔ/ΓΠΥ/73143/1196/12-3-2019 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Υσξηθνύ
ρεδηαζκνύ ηεο Γ/λζεο ΠΔ.ΥΧ.Υ. Π.Γ.Δ. δηαβηβάζζεθε ζηελ Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ
Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο ην από 15-11-2018 απόζπαζκα πξαθηηθνύ ηνπ
Τ.ΠΟ.Θ.Α. Αραΐαο. (ζρεηηθό 1)
Με ην ππ. αξηζ. 18053/Π3052/8-5-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ
ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο, δηαβηβάζζεθε δηνξζσκέλν – ζπκπιεξσκέλν ηνπνγξαθηθό
δηάγξακκα (εηο εμαπινύλ), ζύκθσλα κε ηε λέα γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ ΤΠΟΘΑ
Αραΐαο, ζην Σκήκα Υσξηθνύ ρεδ/ζκνπ ηεο Γ/λζεο Πεξ/ληνο θαη Υσξηθνύ ρεδ/ζκνπ ηεο
Π.Γ.Δ. γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο θαη ηελ πξνώζεζε ηεο δηαδηθαζίαο. (ζρεηηθό 2).
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Με ην ππ. αξηζ. ΠΓΔ/ΓΠΥ/138604/2368/13-5-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο ΠΔ.ΥΧ.Υ.
Π.Γ.Δ., δηαβηβάζζεθε ην δηνξζσκέλν – ζπκπιεξσκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα (εηο
πεληαπινύλ) ζην Τ.ΠΟ.Θ.Α./Π.Δ. Αραΐαο, πξνθεηκέλνπ λα ζθξαγηζηεί θαη λα ππνγξαθεί
(ζρεηηθό 3).
 Με ην ππ. αξηζ. ΠΓΔ/ΓΠΥ/209954/3646/15-7-2019 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Υσξηθνύ
ρεδηαζκνύ ηεο Γ/λζεο ΠΔ.ΥΧ.Υ. Π.Γ.Δ. δηαβηβάζζεθε ζηε Γ/λζε ΠνιενδνκηθνύΚπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο ζεσξεκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα από ην
Τ.ΠΟ. Θ.Α. Αραΐαο, ζύκθσλα κε ην από 15-11-2018 πξαθηηθό ηνπ (ζρεηηθό 5). Όπσο
αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ κε ην πξναλαθεξόκελν έγγξαθν ηεο Γ/λζεο ΠΔ.ΥΧ.Υ.Π.Γ.Δ.
δεηήζεθε κεηαμύ άιισλ θαη «…ε αλάξηεζε ηνπ ζεσξεκέλνπ δηαγξάκκαηνο ηξνπνπνίεζεο
θαη ε αηνκηθή θνηλνπνίεζε ησλ ζηγφκελσλ γηα ηελ ηειηθή ξπκνηνκηθή πξφηαζε …..».
 Δλ ζπλερεία, αθνινπζήζεθε ε πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία αλάξηεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα
ζπληάρζεθαλ θαη απεζηάιεζαλ νη σο άλσ ζρεηηθέο (6), (7) θαη (8) αηνκηθέο εηδνπνηήζεηο πξνο
ηνπο εκπιεθόκελνπο ηδηνθηήηεο, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ππνβιήζεθε ε πξναλαθεξόκελε
έλζηαζε (ζρεηηθό 9).
 Αθνινύζσο, κε ην ππ. αξηζ. 52037/9-9-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ
Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο ελεκεξώζεθε ην ηκήκα Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ ηεο
Γ/λζεο Πεξ/ληνο θαη Υσξηθνύ ρεδ/ζκνπ Π.Γ.Δ. θαζώο θαη νη θεξόκελνη ηδηνθηήηεο γηα ηελ
εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο. (ζρεηηθό 10).
 Με ην ππ. αξηζ. 70892/13-12-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ
ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο πξνο κεξηθνύο από ηνπο θεξόκελνπο ηδηνθηήηεο δεηήζεθαλ ζηνηρεία
γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνώζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ πόιεο θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνπο αξηζκνύο θνξνινγηθώλ κεηξώσλ θαζώο θαη ηηο ΓΟΤ. Δπηπιένλ από ηελ
θα Σζηπνύξε Διέλε δεηήζεθαλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθεξόηαλ ζηελ ζρεηηθή έλζηαζή ηεο.
(ζρεηηθό 11).
 Με ηελ από 14-1-2020 αίηεζε ηεο θαο Γάθλεο Κνδώλε ππνβιήζεθαλ ηα δεηεζέληα ζηνηρεία
ησλ θιεξνλόκσλ ηνπ θ. Μηραήι Κνδώλε. (ζρεηηθό 12).
 Με ην ππ. αξηζ. 10687/5-3-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ
ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο δεηήζεθε εθ λένπ από ηνπο θ.θ. Διέλε Σζηπνύξε – Εεξβνύ θαη
Γεώξγην – Φώηην Εεξβό ε ππνβνιή ζηνηρείσλ. (ζρεηηθό 13).
 Με ηελ από 20-3-2020 αίηεζή ηεο ε θα Διέλε Σζηπνύξε – Εεξβνύ ππέβαιε ζηελ Γ/λζε
Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο πηζηνπνηεηηθό ζαλάηνπ ηεο Αιίθεο
Εεξβνύ θαζώο θαη Γήισζε θόξνπ θιεξνλνκίαο, ε νπνία έρεη παξαιεθζεί από ηελ Δθνξία
Φπρηθνύ. (ζρεηηθό 14). Δπηπξνζζέησο κεηά από ηειεθσληθή επηθνηλσλία έθαλε γλσζηό ζηελ
αξκόδηα Τπεξεζία όηη είλαη ε κνλαδηθή θιεξνλόκνο ηεο Αιίθεο Εεξβνύ ζην αθίλεην πνπ
βξίζθεηαη ζηνλ θνηλόρξεζην ρώξν ζην Ο.Σ. 77 (πιάησκα ) ζηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ Αγ.
Σξηάδνο θαη Δι. Βεληδέινπ.
Οη ελέξγεηεο απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ζπκκόξθσζε ηεο ππ. αξηζ. 1544/2009 απόθαζεο
Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 32 ηνπ Ν.4067/12 όπσο
ηξνπνπνηεκέλν ηζρύεη.
Αθνινύζσο ηεξήζεθε ε δηαδηθαζία αλάξηεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηξνπνπνίεζεο ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.Γ/ηνο ηεο 17-7-1923 θαη ην άξζξν 154 ηνπ ΚΒΠΝ (ΦΔΚ
580Γ΄/99).
2νο θαη & 7νο Ηζρπξηζκόο
ύκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 4067/12 όπσο ηζρύεη, ζηηο πεξηπηώζεηο άξζεσλ
απαιινηξίσζεο ζε εθαξκνγή δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ, ν Γήκνο κπνξεί είηε λα επαλεπηβάιιεη ην
αξζέλ ρέδην Πόιεσο (εθόζνλ ηνύην θξηζεί αλαγθαίν), δηαηεξώληαο ηελ πξνβιεπόκελε ξπκνηνκία
(ελ όισ ή ελ κέξεη), είηε λ’ απνδώζεη νηθνδνκήζηκα (ελ όισ ή ελ κέξεη) ηα ξπκνηνκνύκελα
εδαθηθά ηκήκαηα σο ηκήκαηα νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ, εθόζνλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί
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πνιενδνκηθνί ιόγνη, γηα ηνλ ίδην θαη κόλν ζθνπό θαη εθόζνλ ππάξρεη ε νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα
γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ηεο πξνζήθνπζαο απνδεκίσζεο ζηνπο δηθαηνύρνπο.
Ζ εθ λένπ επηβνιή κέξνπο ηεο ξπκνηνκίαο δελ ζπλεπάγεηαη θαη κε ζπκκόξθσζε κε ηελ ππ.
αξηζ. 1544/2009 Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ. Δμάιινπ, νύηε κε ηελ πξόηαζε
ΤΠΟΘΑ απνδίδεηαη ην ζύλνιν ηνπ ξπκνηνκνύκελνπ αθηλήηνπ σο νηθνδνκήζηκνπ, αιιά
πξνηείλεηαη επαλαθήξπμε ηκήκαηνο (κέξνπο) ηνπ ξπκνηνκνύκελνπ αθηλήηνπ.
Ζ επαλαθήξπμε ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ από ηνλ νπνίν δηέξρεηαη ν αγσγόο απνρέηεπζεο σο
νδνύ, δελ δηαθνξνπνηεί ην ζθνπό ηεο απαιινηξίσζεο («πιάησκα»), δηόηη ηα πιαηώκαηα απνηεινύλ
δηεπξύλζεηο ησλ νδώλ πνπ δηαζηαπξώλνληαη ζην ζεκείν εθείλν (δειαδή είλαη νδνί πνπ ζην ζεκείν
εθείλν έρνπλ κεγαιύηεξν πιάηνο) θαη όρη θνηλόρξεζηνη ρώξνη άιινπ ζθνπνύ ή ραξαθηήξα όπσο
είλαη νη «πιαηείεο», «ρώξνη πξαζίλνπ», «ρώξνη ζηάζκεπζεο» θιπ.
Χο εθ ηνύηνπ κε ηελ πξνηεηλόκελε επαλαθήξπμε, δελ δηαθνξνπνηείηαη ν ραξαθηήξαο ηνπ
ξπκνηνκνύκελνπ αθηλήηνπ θαη δελ κεηαβάιιεηαη ν ζθνπόο ηεο αξρηθήο απαιινηξίσζεο.
3νο θαη 8νο Ηζρπξηζκόο
Με ην ππ. αξηζ. 53368/Π3318/16 έγγξαθν ε Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ
ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο, εξώηεζε ηε ΓΔΤΑΠ εάλ είλαη εθηθηή ε αιιαγή όδεπζεο ηνπ ππόςε
αγσγνύ απνρέηεπζεο πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζεί κε ην ππόινηπν δίθηπν κέζσ ηεο νδνύ Αγ. Σξηάδνο,
δειαδή κέζσ ηνπ πξνηεηλόκελνπ (από ην ΤΠΟΘΑ) πξνο επαλαθήξπμε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ.
Ζ ΓΔΤΑΠ κε ην ππ. αξηζ. 5130Β2/27-5-2016 έγγξαθν ηεο, αλαθέξεη όηη «…ε Υπεξεζία καο
εμέηαζε δηεμνδηθά ηελ πηζαλφηεηα αιιαγήο απνδέθηε ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο Φ250
πνπ δηέξρεηαη παξαπιεχξσο ηεο νηθνδ. Γξακκήο ηνπ ΟΤ 77 θαη δηαπίζησζε φηη ην βάζνο ξνήο ηνπ
αγσγνχ ηεο νδνχ Αγίαο Τξηάδνο θαζψο θαη ε αξλεηηθή θιίζε νδνζηξψκαηνο καθιζηούν αδύναηη ηην
εν λόγω καηαζκευή…».
Χο εθ ηνύηνπ, ν Γήκνο κε ηελ ππ. αξηζ. 467/2016 απόθαζή ηνπ δηαηύπσζε ελαιιαθηηθή
πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ πόιεο ζηελ ππόςε ζέζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί ηε
δηέιεπζε εληόο ηνπ αθηλήηνπ, ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνύ απνρέηεπζεο. Σν ππόςε δήηεκα πξνέθπςε
θαηά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ.
Με ην ππ. αξηζ. 4241β2/19-4-2016 έγγξαθν ΓΔΤΑΠ ζεκεηώλεηαη όηη ζηνλ ελ ιόγσ αγσγό
απνρεηεύεηαη ην αθίλεην θ. Παλαγόπνπινπ θαη ηκήκα ηεο όκνξεο πνιπθαηνηθίαο πνπ βξίζθεηαη
ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Γνξπιαίνπ θαη Αγ. Σξηάδνο.
Καηά ηελ άπνςε ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο, ε
ύπαξμε ηνπ αγσγνύ απνρέηεπζεο εληόο ηνπ αθηλήηνπ, ν νπνίνο ζύκθσλα κε ηελ αξκόδηα
ππεξεζία (ΓΔΤΑΠ) δελ κπνξεί λα κεηαθεξζεί, απνηειεί ζνβαξό πνιενδνκηθό ιόγν γηα ηελ
επαλαθήξπμε ηνπ ηκήκαηνο εληόο ηνπ νπνίνπ δηέξρεηαη ν αγσγόο. Πξνθαλώο ε επαλαθήξπμε ηνπ
ελ ιόγσ εδαθηθνύ ηκήκαηνο, δελ πξνηάζεθε πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη θη άιιε πξόζβαζε ε
ηδηνθηεζία 2/Π θ. Παλαγόπνπινπ, ηεο νπνίαο ε πξόζβαζε απνθαζίζηαηαη κέζσ ηνπ εδαθηθνύ
ηκήκαηνο ηεο νθεηιόκελεο εηζθνξάο ζε γε.
Ζ εμαζθάιηζε ηνπ αγσγνύ απνρέηεπζεο δελ εμππεξεηεί απνθιεηζηηθά ηελ ηδηνθηεζία ηεο θαο
Παλαγόπνπινπ αιιά θαη ηελ όκνξε πνιπθαηνηθία θαη θαηά ηελ άπνςε ηεο Τπεξεζίαο, απνηειεί
ιόγν δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο.
4νο θαη 6νο Ηζρπξηζκόο
Όπσο πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλνδεπηηθνύ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο, ην ππόςε Ο.Σ.
εληάρζεθε ζην ζρέδην πόιεο κε ην Π/δ.γκα ηεο 31-7-1925 (ΦΔΚ 215 /Γ/ 19-8-1925). ύκθσλα κε
ηα δηαγξάκκαηα πνπ ζπλνδεύνπλ ην ππόςε Π.Γ/γκα πξνβιέπεηαη ε επέθηαζε ηεο νδνύ Γνξπιαίνπ
ζην Ο.Σ. 77 κε πξνβιεπόκελν πιάηνο 25κ.
Με ηελ ππ. αξηζ. Γ55349/2229/8-9-1983 απόθαζε ΤΠΔΥΧΓΔ (ΦΔΚ 685/Γ/21-11-1983),
ηξνπνπνηήζεθε ην ζρέδην πόιεο ζην Ο.Σ.77 θαη ζπγθεθξηκέλα ε ηδηνθηεζία ησλ θ.θ. Μπνπζίνπ
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Άλλα – Μαξία θ.ι.π. ξπκνηνκήζεθε ζην ζύλνιό ηεο γηα ηε δεκηνπξγία Κ.Υ. (πιαηώκαηνο) ζηε
ζπκβνιή ησλ νδώλ Δι. Βεληδέινπ θαη Αγ. Σξηάδνο.
ην άξζξν 20 ηνπ Ν.2508/1997, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ Ν.4315/2014(ΦΔΚ 269 Α΄/24-12-2014) αλαθέξεηαη όηη:
«…β) Οη ηδηνθηεζίεο, νη νπνίεο έρνπλ εληαρζεί ζην ζρέδην πφιεσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ.
17.7/16.8.1923 θαη ζηηο νπνίεο αίξεηαη ε ξπκνηνκηθή απαιινηξίσζε πνπ επηβιήζεθε κε ηελ έληαμε
ζην ζρέδην γηα ηελ δεκηνπξγία θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 4α ηνπ άξζξνπ
29 ηνπ λ. 2831/200, ππνρξενχληαη ζε εηζθνξά ζε γε, ζχκθσλα κε ηα πνζνζηά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1337/1983. Η εηζθνξά ππνινγίδεηαη θαη επηβάιιεηαη κε ηελ πξάμε
ηξνπνπνίεζεο ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ θαη απνηειεί πνζνζηφ επηθάλεηαο ηεο ηδηνθηεζίαο φπσο απηή
πθίζηαηαη θαηά ην ρξφλν ηεο πξάμεο ηξνπνπνίεζεο…..».
πλεπώο, ε ελ ιόγσ ηδηνθηεζία ππνρξενύηαη ζε εηζθνξά ζε γε, ζύκθσλα κε ηηο
πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο.
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο πνπ δηαηππώζεθε κε ηελ ππ. αξηζ.
467/29-6-2016 απόθαζε Γ.. ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαζώο θαη κε ην από 15-11-2018 πξαθηηθό ηνπ
Τ.ΠΟ.Θ.Α. Αραΐαο, πξνηείλεη ηελ επαλαθήξπμε ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ από ηνλ νπνίν δηέξρεηαη
ν αγσγόο απνρέηεπζεο, σο νδνύ. Χο εθ ηνύηνπ κε ηελ πξνηεηλόκελε επαλαθήξπμε δελ
δηαθνξνπνηείηαη ν ραξαθηήξαο ηνπ ξπκνηνκνύκελνπ αθηλήηνπ θαη δελ κεηαβάιιεηαη ν ζθνπόο ηεο
αξρηθήο απαιινηξίσζεο (πιάησκα) δηόηη ηα πιαηώκαηα απνηεινύλ δηεπξύλζεηο ησλ νδώλ πνπ
δηαζηαπξώλνληαη ζην ζεκείν εθείλν.
Δπηπιένλ, όπσο θαίλεηαη ζην ζπλνδεπηηθό ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ε ρσξνζέηεζε ηεο
νθεηιόκελεο ππνρξεσηηθήο εηζθνξάο εκβαδνύ 72,00 η.κ. θαζώο επίζεο θαη ε εθ λένπ επηβνιή
απαιινηξίσζεο εδαθηθνύ ηκήκαηνο εκβαδνύ 209,49 η.κ. έγηλε κε ζθνπό ηελ δηαηήξεζε ηνπ
αγσγνύ απνρέηεπζεο εληόο ηνπ ελ ιόγσ αθηλήηνπ, ν νπνίνο ζύκθσλα κε ηελ αξκόδηα ππεξεζία
(ΓΔΤΑΠ) δελ κπνξεί λα κεηαθεξζεί θαη σο εθ ηνύηνπ ε επαλαθήξπμε ηνπ ελ ιόγσ ηκήκαηνο
απνηειεί ζνβαξό πνιενδνκηθό ιόγν. Ζ εμαζθάιηζε δε ηνπ αγσγνύ απνρέηεπζεο δελ
εμππεξεηεί κόλν ηνπο νκόξνπο ηδηνθηήηεο αιιά απνηειεί ιόγν δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
5νο Ηζρπξηζκόο
Ζ πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο πνπ δηαηππώζεθε κε ηελ ππ. αξηζ. 467/29-6-2016 απόθαζε Γ..
Παηξέσλ θαζώο θαη κε ην από 15-11-2018 πξαθηηθό ηνπ Τ.ΠΟ.Θ.Α. Αραΐαο, πξνηείλεη ηελ
επαλαθήξπμε σο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ (νδνύ) ηκήκαηνο κεγαιύηεξεο εδαθηθήο επηθάλεηαο από ηελ
αξρηθή πξόηαζε ΤΠΟΘΑ (ην από 20-2-2015 πξαθηηθό ΤΠΟΘΑ). Χζηόζν, ην ηκήκα ηνπ
αθηλήηνπ πνπ απνδίδεηαη σο νηθνδνκήζηκν, είλαη άξηην θαηά θαλόλα θαη νηθνδνκήζηκν θαη
ζπλεπώο εθκεηαιιεύζηκν.
Πξνθαλώο, κε ηελ πξόηαζε ηνπ Γήκνπ κεηώλεηαη ην εκβαδό ηνπ απνδηδόκελνπ σο
νηθνδνκήζηκνπ νηθνπέδνπ, αιιά γηα ην επηπιένλ ξπκνηνκνύκελν ηκήκα πξνβιέπεηαη ε
αληίζηνηρε απνδεκίσζε πξνο ηνπο ηδηνθηήηεο.
Ζ πξνηεηλόκελε επαλαθήξπμε ηνπ ελ ιόγσ εδαθηθνύ ηκήκαηνο, δελ πξνηάζεθε πξνθεηκέλνπ λα
απνθηήζεη θη άιιε πξόζβαζε ε ηδηνθηεζία 2/Π θα Παλαγόπνπινπ (ηεο νπνίαο ε πξόζβαζε
απνθαζίζηαηαη κέζσ ηνπ εδαθηθνύ ηκήκαηνο ηεο νθεηιόκελεο εηζθνξάο ζε γε), αιιά ιόγσ ηεο
ύπαξμεο ηνπ αγσγνύ απνρέηεπζεο εληόο ηνπ ελ ιόγσ ηκήκαηνο, δειαδή γηα ιόγνπο δεκόζηνπ
ζπκθέξνληνο.
9νο Ηζρπξηζκόο
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4067/12, ε επαλαθήξπμε όισλ ησλ εδαθηθώλ
ηκεκάησλ σο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, ζπλνδεύεηαη από ηε δέζκεπζε ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο.
πγθεθξηκέλα:
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Με ηελ ππ. αξηζ. 178/5-4-2016 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθε ε ςήθηζε
πίζησζεο πνζνύ 9.322,24 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 40-7111.00013(ΑΣΑ) ησλ εμόδσλ ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2016 γηα ηελ απνδεκίσζε
ξπκνηνκνύκελνπ εδαθηθνύ ηκήκαηνο εκβαδνύ Δξ= 59,85 η.κ. επί πξνβιεπόκελνπ από ην
ρέδην Πόιεσο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην Ο.Σ. 77 (πιάησκα) ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Αγ.
Σξηάδνο θαη Δι. Βεληδέινπ ζηελ πεξηνρή ηνπ παιηνύ ζρεδίνπ πόιεο Παηξώλ, θαη’
εθαξκνγή ηνπ από 20-2-2015 πξαθηηθνύ ΤΠΟΘΑ Αραΐαο.
Με ηελ ππ. αξηζ. 583/11-10-2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθε ε
ςήθηζε πίζησζεο επηπιένλ πνζνύ 23.339,07€ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ- 40-7111.00013 (ίδηνη
πόξνη- ειεγρόκελε ζηάζκεπζε) ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ γηα ην
νηθνλνκηθό έηνο 2016 γηα ηελ απνδεκίσζε ξπκνηνκνύκελνπ εδαθηθνύ ηκήκαηνο εκβαδνύ
Δξ= 209,69 η.κ. επί πξνβιεπόκελνπ από ην ρέδην Πόιεσο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην Ο.Σ.
77 (πιάησκα) ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Αγ. Σξηάδνο θαη Δι. Βεληδέινπ ζηελ πεξηνρή ηνπ
παιηνύ ζρεδίνπ πόιεο Παηξώλ, ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζ. 467/29-6-2016 απόθαζε Γ..
Γήκνπ Παηξέσλ.

πλεπώο, ε επαλαθήξπμε όισλ ησλ εδαθηθώλ ηκεκάησλ σο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ζπλνδεύεηαη
από ηε δέζκεπζε ηεο αληίζηνηρήο πίζησζεο ζηνλ ΚΑ 40-7111.00013 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ
Γήκνπ έηνπο 2016 ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζ. ΠΟΛ 1009/18-1-2016 απόθαζε Αλαπιεξσηή
Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, ΦΔΚ 48/Β/2016), αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ (209,69 η.κ. Φ 155,76€/η.κ.) =
32.661,31 €.
Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο πξνζήθνπζαο απνδεκίσζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηνλ
αληηθεηκεληθό πξνζδηνξηζκό ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Πεξαηηέξσ, επηζεκαίλεηαη όηη κε ην ππ. αξηζ. ΠΓΔ/ΓΠΥ/209954/3646/15-7-2019 έγγξαθν
ηνπ Σκήκαηνο Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ ηεο Γ/λζεο ΠΔ. ΥΧ. Υ. Π.Γ.Δ. δεηήζεθε κεηαμύ άιισλ θαη ε
ςήθηζε πίζησζεο γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθό έηνο γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο πξνζήθνπζαο
απνδεκίσζεο (209,49 η.κ.) ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αληηθεηκεληθή αμία πνπ ηζρύεη ζήκεξα ζηελ
ππόςε πεξηνρή.
Δπεηδή, ζήκεξα ζηελ ππόςε πεξηνρή, ε ηηκή κνλάδαο ηνπ αληηθεηκεληθνύ πξνζδηνξηζκνύ
δηαθνξνπνηείηαη, δεδνκέλνπ όηη πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζ. ΠΟΛ.1113/12-6-2018
απόθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ 2192Β΄/2018) ζηα 233,64 €/η.κ., σο εθ
ηνύηνπ εθδόζεθε ε ππ. αξ. 910Β/10-4-2020 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πνζνύ 48.991,97€
ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 40-7111.00013 (ΑΣΑ) ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ δαπαλώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνδεκίσζε ξπκνηνκνύκελνπ εδαθηθνύ ηκήκαηνο
εκβαδνύ Δξ=209,69 η.κ. επί πξνβιεπόκελνπ από ην ρέδην Πόιεσο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην Ο.Σ.
77 (πιάησκα) ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Αγ. Σξηάδνο θαη Δι. Βεληδέινπ ζηελ πεξηνρή ηνπ παιηνύ
ζρεδίνπ πόιεο Παηξώλ, ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζ. 467/29-6-2016 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Γήκνπ Παηξέσλ θαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο (άξζξν 3 ηνπ Ν.4315/2014 θαη άξζξν 32
ηνπ Ν.4067/12).
Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ε ηειηθή θξίζε επί ηεο ππνβαιιόκελεο έλζηαζεο θαη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ
ζρεδίνπ πόιεο ζηελ ππόςε ζέζε, απνηειεί αξκνδηόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο,
ζηελ νπνία ζα απνζηαινύλ όια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο από ην
Γήκν, πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί ηειηθά.
ε θάζε πεξίπησζε, ν Γήκνο έρεη ηεξήζεη ηελ πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία (δηαδηθαζία
αλάξηεζεο, γλσκνδόηεζε επί ηεο έλζηαζεο) θαζώο θαη έρεη δεζκεύζεη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο
2020, ηελ απαξαίηεηε απνδεκίσζε πξνο ηελ ηδηνθηεζία γηα ηελ έγθξηζε ηεο πξόηαζεο ΤΠΟΘΑ
(πξαθηηθό ηεο 15-11-2018).
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην απνξξίπηεη ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο από 6-92019 ππνβιεζείζαο έλζηαζεο ηεο θαο Διέλεο Σζηπνύξε ζπδ. Εεξβνύ Γεσξγίνπ – Φσηίνπ (σο
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θιεξνλόκνπ ηεο Αιίθεο Εεξβνύ) (αξ. πξση. 51817/6-9-2019), αλαθνξηθά κε ηξνπνπνίεζε
Ρπκνηνκηθνύ ρεδίνπ Πόιεσο Παηξώλ ζε πξνβιεπόκελν θνηλόρξεζην ρώξν ζην ΟΣ 77 (πιάησκα)
ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Αγ. Σξηάδνο θαη Δι. Βεληδέινπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ παιηνύ ζρεδίνπ πόιεο
Παηξώλ, ιόγσ άξζεο απαιινηξίσζεο αθηλήηνπ ζπληδηνθηεζίαο θ.θ. Μπνπζίνπ Άλλαο Μαξίαο,
Μπνπζίνπ Βαζηιηθήο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλσηέξσ αλαιύνληαη.

Ο Πξόεδξνο

ΠΑΝΑΓΗΩΤΖΣ ΜΔΛΑΣ

Ζ Γξακκαηεύνπζα

ΗΟΥΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
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