
Απιθμόρ 288  

19
η
 Σςνεδπίαζη 

Δημοηικού Σςμβοςλίος Παηπέυν 

ηηρ 30
ηρ

 Σεπηεμβπίος 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα, ζήκεξα ηελ 30
η
 Σεπηεμβπίος 2020, εκέξα Τεηάπηη θαη ώξα 19.00, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε απιθμό 19/25-9-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη 

δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ  

ζςνεδπίαζη ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος, ζύκθσλα ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ, 

γηα ηελ εμέηαζε ησλ (14) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε 

ηνπ ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο - Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε - Αληηπξόεδξνο, 3) Νηθνιάνπ 

Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 

6) Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 8) Κνξδάο 

Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 9) Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 10) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 

11) ακνύξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 12) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 13) Αζπξνύιηα 

νθία, 14) Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία, 15) Γθέζηα Δηξήλε, 16) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 17) Μαγηάθεο 

Γεώξγηνο, 18) Μνδέο Αζαλάζηνο, 19) Νηάξνπ Μαξία, 20) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 21) Πειεθνύδαο 

Γεκήηξηνο, 22) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 23) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 24) Αιεμόπνπινο 

Γξεγόξηνο, 25) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 26) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 27) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 28) 

Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 29) Καπθάο Γεώξγηνο, 30) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 31) Νηθνιόπνπινο 

Νηθόιανο, 32) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 33) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 34) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 35) 

Παηνύραο Υξήζηνο, 36) Ρώξνο Γεώξγηνο, 37) βόιεο Κσλζηαληίλνο, 38) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 

39) Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, 40) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο θαη  41) Φσκάο Πέηξνο.  

Οη θ.θ. Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Κνπλάβεο Αληώληνο, Σδαλάθνο Νηθόιανο, Φηινπνύινπ 

Μαξία θαη Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο δελ εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.  

Ο θ. Γξεγόξεο Ζιίαο, δελ εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθε, απνπζηάδσλ 

δηθαηνινγεκέλα.  

Οη θ.θ. Μπαθαιάξνο Υξήζηνο θαη ηαδήκαο Βαζίιεηνο, δελ εηζήιζαλ από ηελ αξρή ηεο 

ζπλεδξίαζεο,  αιιά αξγόηεξα όπσο θαίλεηαη από ηα πξαθηηθά.  

 Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε εηζήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο 

Παηξέσλ. 

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

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

 (Γηεπθξηλίδεηαη όηη από ηε ζπλεδξίαζε απνρώξεζαλ νη θ.θ. Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 

Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, Ξπιηάο Θεόδσξνο, βόιεο Κσλζηαληίλνο θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο, σπέη 

δε Γπαμμαηεύοςζαρ ανέλαβε  η κα Γιαννιηζοπούλος Θοςλία). 

 

 ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 3 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Έγθξηζε ζύληαμεο πξσηνθόιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο ηεο Διέλεο Μνύγηνπ παξαλόκσο 

θαηέρνπζαο δεκνηηθώλ εδαθηθώλ ηκεκάησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζε αθίλεην πνπ 

θαηαιείθζεθε ζηελ πξώελ Κνηλόηεηα Βξαρλετθσλ κε δηαζέηε ηνλ Αιέμην Γεζπνηόπνπιν, 

«Κιεξνδόηεκα Γεζπνηόπνπινπ», (ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ 

Πνιενδνκηθνύ- Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο θαη 

ηεο Αληηδεκάξρνπ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Μεζζάηηδνο Παξαιίαο θαη Βξαρλείθσλ - Γ/λζε 

Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο- Σκήκα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο- κε αξηζ. 

10204/31-7-2020 θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 10217/31-7-2020).  
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Το Σώμα, κε ηε δηεπθξίληζε όηη ελ ησ κεηαμύ εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε νη θ.θ. 

Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, Ξπιηάο Θεόδσξνο θαη βόιεο Κσλζηαληίλνο, ελώ απνρώξεζαλ νη 

θ.θ. Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο θαη Καπθάο Γεώξγηνο,  άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ ηειηθή - 

δηνξζσηηθή εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο εηζεγήηξηαο - Αλη/ξρνπ, ηνλ εθπξόζσπν ηεο 

ελδηαθεξνκέλεο, ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ θαη ηνπο ινηπνύο – νκηιεηέο 

– δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο.  

 Με ηε δηεπθξίληζε όηη ν ν Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Βξαρλετθσλ, τήθιζε ςπέπ ηεο 

ηειηθήο εηζήγεζεο ηεο αξκόδηαο εηζεγήηξηαο Αληηδεκάξρνπ, ηο Σώμα,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ: 

  

      ύκθσλα κε: 

- Σν άξζξν 178 παξάγξαθνο 1 θαη 4 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) 

- Σνλ Ν.2307/1995 

- Σν Ν.Γ.31/1968 

- Σνλ Α.Ν.263/1968 

- Σνλ Α.Ν.1539/1938 

- Σελ ππ’ αξηζκό 5042/8-10-1968 πξάμε απνδνρήο θιεξνλνκίαο ηεο πκβνιαηνγξάθνπ 

Παηξώλ Αλδξηαλήο Αλδξηθνπνύινπ, λόκηκα κεηαγεγξακκέλεο ζηα βηβιία κεηαγξαθώλ 

ησλ Τπνζεθνθπιαθείνπ Παηξώλ ζηνλ ηόκν 716 θαη αξηζκό 175323 

- Σελ ππ’ αξηζκό 98/1989 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ 

- Σελ ππ’ αξηζκό 481/1991 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ 

- Σελ ππ’ αξηζκό 915/1992 απόθαζε ηνπ Δθεηείνπ Παηξώλ θαη 

- Σελ ππ’ αξηζκό 476/1996 απόθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

 

Αλαιπηηθά δε: 

Ο Γήκνο Παηξέσλ δηαζέηεη θαηά θπξηόηεηα έλα νηθόπεδν εκβαδνύ 3.700,00η.κ. ζηελ 

νδό Γεζπνηόπνπινπ ζηα Βξαρλέηθα ζηε ζέζε Παξαιία. Σν αθίλεην απηό πεξηήιζε ζηελ 

πξώελ Κνηλόηεηα Βξαρλείθσλ κε δηαζέηε ηνλ Αιέμην Αζαλαζίνπ Γεζπνηόπνπιν, 

αλαθεξόκελν σο «Κιεξνδόηεκα Γεζπνηόπνπινπ». 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010, ην αθίλεην απηό έρεη πεξηέιζεη ζην Γήκν 

Παηξέσλ σο θαζνιηθό δηάδνρν ηνπ θαηαξγεζέληνο πξώελ Γήκνπ Βξαρλείθσλ θαζνιηθνύ 

δηαδόρνπ ηεο θαηαξγεζείζαο Κνηλόηεηαο Βξαρλείθσλ, ε νπνία απεδέρζε ηελ θαηαιεζείζα 

θιεξνλνκηά ηνπ δηαζέηε Αιέμηνπ Γεζπνηόπνπινπ δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 5042/8-10-1968 

πξάμεσο απνδνρήο θιεξνλνκίαο ηεο πκβνιαηνγξάθνπ Παηξώλ Αλδξηαλήο 

Αλδξηθνπνύινπ, λόκηκα κεηαγεγξακκέλεο ζηα βηβιία κεηαγξαθώλ ησλ Τπνζεθνθπιαθείνπ 

Παηξώλ ζηνλ ηόκν 716 θαη αξηζκό 175323. 

Με ηελ ππ’ αξηζκό 98/1989 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, ε νπνία 

εθδόζεθε επί δηεθδηθεηηθήο αγσγήο ηεο Κνηλόηεηαο Βξαρλείθσλ ζηξεθόκελεο θαηά ηεο 

Αιεμάλδξαο ρήξαο Ησάλλε Γηαλλόπνπινπ, ε νπνία δηεθδηθνύζε δηθαηώκαηα επί ηεο 

θαηαιεζείζαο θιεξνλνκηάο ηνπ δηαζέηε Αιέμηνπ Γεζπνηόπνπινπ, ε ηόηε Κνηλόηεηα 

Βξαρλείθσλ αλαγλσξίδεηαη θπξία ηνπ αθηλήηνπ πνπ θαηέιεηπε ν σο άλσ δηαζέηεο. 

ηε ζπλέρεηα ε θα Διέλε ζύδπγνο Γεσξγίνπ Μνύγηνπ, ηζρπξηδόκελε όηη είλαη θπξία ηνπ 

θιεξνλνκηαίνπ αθηλήηνπ ηεο Κνηλόηεηαο Βξαρλείθσλ, ηελ θπξηόηεηα ηνπ νπνίνπ απέθηεζε 

δπλάκεη ηνπ ππ’ αξηζκό 5114/1987 ζπκβνιαίνπ γνληθήο παξνρήο, άζθεζε ηξηηαλαθνπή θαηά 
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ηεο πξναλαθεξόκελεο 98/1989 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ 

επηδηώθνληαο λα αλαγλσξηζζεί απηή σο θπξία θαη λνκέαο ηνπ επηδίθνπ αθηλήηνπ. 

Σν Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Παηξώλ κε ηελ ππ’ αξηζκό 481/1991 νξηζηηθή απόθαζή 

ηνπ απέξξηςε ηελ ηξηηαλαθνπή ηεο θαο Διέλεο ζπδύγνπ Γεσξγίνπ Μνύγηνπ, ε νπνία άζθεζε 

έθεζε επί ηεο σο άλσ εθδνζείζαο απόθαζεο. Σν Δθεηείν Παηξώλ κε ηελ ππ’ αξηζκό 

915/1992 απόθαζή ηνπ απέξξηςε ηελ αζθεζείζα έθεζε, απνξξίπηνληαο ηνπο ηζρπξηζκνύο 

ηεο εθθαινύζαο πεξί ηδίαο θπξηόηεηαο. 

Δλ ζπλερεία ε θα Διέλε Μνύγηνπ άζθεζε ηελ από 29-6-1992 αίηεζε αλαίξεζεο εθ 

ηεο επί εθδνζείζαο 915/1992 απόθαζεο ηνπ Δθεηείνπ Παηξώλ, ε νπνία αίηεζε απεξξίθζε 

κε ηελ ππ’ αξηζκό 476/1996 απόθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. 

πλεπώο θαηά ηα άλσ, έρεη ηειεζηδηθήζεη ε δηθαζηηθή δηακάρε κεηαμύ ηεο θαο 

Διέλεο ζπδύγνπ Γεσξγίνπ Μνύγηνπ θαη ηεο ηόηε Κνηλόηεηαο θαη λπλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 

Βξαρλείθσλ, γηα ην επίδηθν αθίλεην ηνπ νπνίνπ ε άλσ ηξηηαλαθόπηνπζα ακθηζβήηεζε ηελ 

θπξηόηεηα ηεο Κνηλόηεηαο. 

Ζ θα Διέλε Μνύγηνπ, ηδηνθηήηξηα αθηλήηνπ όκνξνπ κε ην θαηαιεηθζέλ, έρεη 

θαηαιάβεη εδαθηθά ηκήκαηα εκβαδνύ 47,51η.κ. θαη 33,53η.κ. αληίζηνηρα, ηα νπνία 

απνηππώλνληαη ζην από ην Φεβξνπάξην ηνπ 2010 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ αγξνλόκνπ 

ηνπνγξάθνπ κεραληθνύ θ. Γεσξγίνπ Παπνπηζή. Ζ θαηαπάηεζε έγηλε κε ηελ θαηαζθεπή 

κάληξαο, μύιηλσλ θαη κεηαιιηθώλ θάγθεισλ θαη ελόο θηίζκαηνο κε ηνπβιέηεο θαη 

θεξακνζθεπή. 

Με ην ππ’ αξηζ. πξση. 4855/29-7-2009 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Βξαρλείθσλ 

ελεκεξώζεθε ε θα Διέλε Μνύγηνπ λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ ππ’ αξηζκό 98/1989 απόθαζε 

ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ θαη ηεο δόζεθε πξνζεζκία απνρώξεζεο από ηα 

θαηαιεθζέληα ηκήκαηα ηνπ αθηλήηνπ. 

Με ην ππ’ αξηζ. πξση. 420/ΓΠ662-2/58272/15-5-2015 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο 

Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ελεκεξώζεθε ε θα 

Διέλε Μνύγηνπ, κε επίδνζε, θαη ηεο δόζεθε πξνζεζκία απνρώξεζεο από ηα θαηαιεθζέληα 

ηκήκαηα ηνπ αθηλήηνπ. 

Ζ θαηάιεςε από ηελ θα Διέλε Μνύγηνπ εδαθηθώλ ηκεκάησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ζε 

δεκνηηθό αθίλεην θαη κεηά ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε δπλάκεη ηνπ ππ’ αξηζ. Πξση. 

745/ΓΠ5063/93617/28-7-2015 εγγξάθνπ ηεο Γηεύζπλζεο Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ θαη 

Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο πξνο ηελ θεξόκελε σο θαηαπαηήηξηα ζπλερίδεηαη θαη απηή έσο 

ζήκεξα δελ έρεη ζπκκνξθσζεί πινπνηώληαο ηα νξζά όξηα ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο. 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 178 παξάγξαθνο 1 θαη 4 ηνπ ΓΚΚ (Ν.3463/2006), νξίδνληαη 

ηα εμήο: 

1. Οη Γήκνη θαη νη Κνηλόηεηεο νθείινπλ λα δηαηεξνύλ, λα πξνζηαηεύνπλ θαη λα 

δηαρεηξίδνληαη ηελ θάζε είδνπο πεξηνπζία ηνπο κε ηξόπν επηκειή θαη απνδνηηθό. 

…………. 

4. Ζ αθίλεηε πεξηνπζία ησλ Γήκσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ πξνζηαηεύεηαη, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο, πεξί πξνζηαζίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, όπσο 

θάζε θνξά ηζρύνπλ. Δπί δηνηθεηηθήο απνβνιήο απνθαίλεηαη ην δεκνηηθό ή θνηλνηηθό 

πκβνύιην, ελώ ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν εθδίδεη ν Γήκαξρνο ή Πξόεδξνο Κνηλόηεηαο. 
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Με ην ΝΓ 31/1968 «Πεξί πξνζηαζίαο ηεο πεξηνπζίαο ησλ ΟΣΑ», όπσο απηό 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2307/1995, επεθηάζεθε ε εθαξκνγή ηνπ 

Α.Ν.1539/1938 «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δεκνζίσλ θηεκάησλ» θαη ζηνπο ΟΣΑ. 

ην άξζξν 2 ηνπ ΑΝ 263/1968, Σξνπνπνίεζε λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο δεκνζίσλ 

θηεκάησλ, νξίδνληαη ηα εμήο: «Καηά ηνπ απηνγλσκόλσο επηιακβαλνκέλνπ νηνπδήπνηε 

δεκνζίνπ θηήκαηνο ζπληάζζεηαη παξά ηνπ αξκνδίνπ Οηθνλνκηθνύ Δθόξνπ Πξσηόθνιινλ 

δηνηθεηηθήο απνβνιήο, θνηλνπνηνύκελνλ πξνο ηνλ θαζ’ νπ απεπζύλεηαη». 

Καη κε ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.2307/1995 νξίδεηαη όηη «Σν 

πξσηόθνιιν δηνηθεηηθήο απνβνιήο πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

ΑΝ 263/1968, πξνθεηκέλνπ πεξί δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ θηεκάησλ ζπληάζζεηαη από ην 

δήκαξρν ή πξόεδξν ηεο θνηλόηεηαο ύζηεξα από απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ». 

πλεπώο ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ νη δήκνη θαη νη θνηλόηεηεο έρνπλ αθξηβώο ηελ ίδηα 

πξνζηαζία όπσο θαη ην Γεκόζην, εθηόο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά από εηδηθέο δηαηάμεηο 

ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκό 5042/8-10-1968 πξάμε απνδνρήο θιεξνλνκίαο ηεο 

πκβνιαηνγξάθνπ Παηξώλ Αλδξηαλήο Αλδξηθνπνύινπ, λόκηκα κεηαγεγξακκέλεο ζηα 

βηβιία κεηαγξαθώλ ησλ Τπνζεθνθπιαθείνπ Παηξώλ ζηνλ ηόκν 716 θαη αξηζκό 175323, 

ηελ ππ’ αξηζκό 98/1989 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, ηελ ππ’ αξηζκό 

481/1991 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, ηελ ππ’ αξηζκό 915/1992 

απόθαζε ηνπ Δθεηείνπ Παηξώλ θαη ηελ ππ’ αξηζκό 476/1996 απόθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

ην αθίλεην απηό λνκίκσο πεξηήιζε ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνβιεζνύλ όζνη απηνγλσκόλσο θαη απζαίξεηα θαηέρνπλ ή 

θαηνηθνύλ ζην ελ ιόγσ αθίλεην, ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί πξσηόθνιιν δηνηθεηηθήο απνβνιήο 

από ην Γήκαξρν, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαηά ησλ δηαθόξσλ 

αηόκσλ πνπ θέξνληαλ σο ηδηνθηήηεο απηνύ, θαζώο θαη θαηά παληόο ν νπνίνο απζαίξεηα 

θαηνηθεί ή θαηέρεη απηό, έηζη ώζηε λα πεξηέιζεη θαη νπζηαζηηθά ην αθίλεην ζην Γήκν 

Παηξέσλ. 

 

 Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ηο Δημοηικό Σςμβούλιο: 

 

1)  Εγκπίνει ηε δηνηθεηηθή απνβνιή ηεο θαο Διέλεο ζπδύγνπ Γεσξγίνπ Μνύγηνπ ην 

γέλνο Αζαλαζίνπ Νηάξνπ, θαηνίθνπ Παηξώλ, από εδαθηθέο ισξίδεο πνπ θαίλνληαλ ζην από 

Φεβξνπαξίνπ έηνπο 2010 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα αγξνλόκνπ ηνπνγξάθνπ Γεσξγίνπ 

Παπνπηζή σο εμήο: 

α)  Σκήκα (α) ππό ζηνηρεία 22-23-25-26-29-30-31-32-33-22 επηθαλείαο -47,51- η.κ. ή 

όζεο θαη’ ειάρηζηε απόθιηζε πξνθύςεη από ζεώξεζε ηνπνγξαθηθνύ πνπ ηπρόλ γίλεη κε 

επηθείκελα ζε απηή:  

- πιηλζόθηηζηε θεξακνζθεπήο απνζήθε εκβαδνύ 8,72 η.κ. 

- καλδξόηνηρνο 25,45 κ. 

- πόξηα εηζόδνπ 1,45 κ. 

θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ηπρόλ ππάξρεη, 

β)   Σκήκα (β) ππό ζηνηρεία 20-21-22-33-34-35-20 επηθαλείαο 33,53 η.κ. κε επηθείκελα 

ζε απηή, 

- πιηλζόθηηζηε θεξακνζθεπήο απνζήθε 5,74 η.κ. 

- πιηλζόθηηζηε πιαθνζθεπήο απνζήθε 4,00 η.κ. 

- θεξακνζθεπέο ππόγεην 3,00 η.κ. 
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- καλδξόηνηρνο κήθνπο 10,88 κ. 

θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ππάξρεη, ην νπνίν θαηέρεη απζαίξεηα, παξόηη γλσξίδεη όηη 

πξόθεηηαη γηα ηκήκαηα εληαίνπ νκόξνπ απηώλ αθηλήηνπ ηεο θπξηόηεηαο αξρηθά ησλ ηέσο 

Κνηλόηεηαο θαη Γήκνπ Βξαρλαηίθσλ θαη ήδε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

 

2)  Εξοςζιοδοηεί ην Γήκαξρν Παηξέσλ λα ζπληάμεη πξσηόθνιιν δηνηθεηηθήο απνβνιήο 

θαηά ηεο θαο Διέλεο ζπδύγνπ Γεσξγίνπ Μνύγηνπ ην γέλνο Αζαλαζίνπ Νηάξνπ θαηνίθνπ 

Παηξώλ.  

 

 

          Ο Ππόεδπορ                                                                Η Γπαμμαηεύοςζα 

 

 ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ                                  ΘΟΥΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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