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Αρηζκός 35 

4
ε
 σλεδρίαζε 

Δπηηροπής Ποηόηεηας Εωής Γήκοσ Παηρέωλ 

ηες 22
ας

 Ηοσλίοσ 2020 

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

ηελ Πάηξα, ζηελ αίζοσζα ηες Δπηηροπής Ποηόηεηας Εωής (θηίρηο Λαδόποσιοσ), 

ζήκεξα ηελ 22
α
 Ηοσλίοσ 2020, εκέξα Γεσηέρα θαη ψξα 12.00κ.κ. κεηά απφ γξαπηή 

πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, κε αρηζκό 4/15-06-2020 θαη 

κεηά ηελ απφ 19/6/2020 εηδνπνίεζε γηα αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαζεο ηελ 19
ε
 Ηνπλίνπ 2020, 

πραγκαηοποίεζε δε ασηής ηελ Γεσηέρα 22 Ηοσλίοσ 2020, ώρα 12:00κ.κ., ήιζαλ γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσο ζηα δεθαπέληε (15) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε 

ηεο Δπηηξνπήο απηήο:  

1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξφεδξνο 2) Υξήζηνο Μπαθαιάξνο– Αληηπξφεδξνο, 3) 

Γηνλχζηνο Πιέζζαο – ηαθηηθφ κέινο 4) Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο - ηαθηηθφ κέινο, 5) 

Γεκήηξηνο Πειεθνχδαο – ηαθηηθφ κέινο 6) Αζαλάζηνο Γνχξνο - ηαθηηθφ κέινο 7) 

Παλαγηψηεο Μειάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη 8) Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – 

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Ο θ. Γηνλχζηνο Βνξίζεο – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο εθηφο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζ. απφθαζεο 31/2020). 

Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνχθεο απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 6
νπ

 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζ. απφθαζεο 37/2020). 

Οη θ.θ. Υξήζηνο Κνξδάο, Ήξα - Δηξήλε Κνπξή, Θεφδσξνο Ξπιηάο θαη Γεψξγηνο 

Ρψξνο  - ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο. 

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

 ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην (4ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο 

ππφςε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 5982/21-5-2020 

δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 66498/19-05-2020 εηζήγεζε ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνχ Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο 

(Γ/λζε Πνιενδνκηθνχ Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γφκεζεο – Σκήκα Πνιενδνκηθψλ 

Δθαξκνγψλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο - Σελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο- Δληαχζα- 

ΘΔΜΑ «Α) Αθχξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 60/8-04-2019 απφθαζεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο 

θαη ηεο ππ’ αξηζ. 228/12-04-2019 απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Β) Έγθξηζε 

πξσηνθφιινπ γηα ηελ απνδεκίσζε ηεο ξπκνηνκνχκελεο ηδηνθηεζίαο ηεο θαο νθίαο 

Γεξακνχηζνπ πνπ βξίζθεηαη ζε ΚΥ ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Καξατζθάθε θαη 

αησβξηάλδνπ, κεηαμχ ησλ Ο.Σ. 566 θαη 565 ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεσο Παηξψλ» -

αο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλα ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 66498/20-11-2019 αίηεζε ηεο θαο νθίαο 

Γεξακνχηζνπ θαζψο θαη ην απφ 19/05/2020 πξσηφθνιιν επηηξνπήο θαζνξηζκνχ ηηκήκαηνο 

πνπ ππνγξάθεηαη αξκνδίσο, πνπ αθνξνχλ ζηελ απνδεκίσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο 

ξπκνηνκνχκελεο ηδηνθηεζίαο ηεο ελδηαθεξφκελεο, ππφ ζηνηρεία (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1) 

εκβαδνχ Δνι=69,02κ
2
, κε ΚΑΔΚ 061673643015, πνπ βξίζθεηαη ζε ΚΥ ζηε ζπκβνιή ησλ 

νδψλ Καξατζθάθε θαη αησβξηάλδνπ, κεηαμχ ησλ Ο.Σ. 566 θαη 565 ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

ζρεδίνπ πφιεσο Παηξψλ, φπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζην απφ Ηνπλίνπ 2018 ζπλεκκέλν 

ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θ. Αλη. 
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Υαηδεβαζηιείνπ ζε θιίκαθα 1:100. -Δπί ηνπ ζέκαηνο ζαο πιεξνθνξνχκε φηη, κε ηελ 60/8-

04-2019 (ΑΓΑ 635ΧΞΗ-ΔΦΧ) απφθαζεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηελ ππ’ αξηζ. 

228/12-04-2019 (ΑΓΑ ΦΝΝΧΞΗ-Κ8) απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε 

απνδεκίσζε γηα ηελ ηδηνθηεζία ηεο ελδηαθεξφκελεο. Δπεηδή φκσο, κε ηελ αλσηέξσ λεφηεξε 

αίηεζή ηεο, πξνζθνκίζζεθε δηνξζσκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζην νπνίν ε πξνο 

απνδεκίσζε ηδηνθηεζία θαίλεηαη λα έρεη εκβαδφ Δνι=69,02κ
2
 πνπ είλαη ζχκθσλν κε ηελ 

θαηαρψξεζε ηεο ηδηνθηεζίαο ζην Κηεκαηνιφγην, αληί ησλ 76,50κ
2
 γηα ηα νπνία είρε 

εγθξηζεί ε απνδεκίσζε κε ηηο παξαπάλσ απνθάζεηο, ζα πξέπεη λα γίλεη αθχξσζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ απνθάζεσλ θαη επαλέγθξηζή ηνπο θαηά ην νξζφλ. Δπίζεο ζαο 

ππελζπκίδνπκε φηη, κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ξπκνηνκίαο ε ελ ιφγσ ηδηνθηεζία είλαη κε άξηηα 

θαη κε νηθνδνκήζηκε σο εμ νινθιήξνπ ξπκνηνκνχκελε, βξίζθεηαη εληφο ΚΥ (ζθάιεο ηέξκα 

Καξατζθάθε) ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Καξατζθάθε θαη αησβξηάλδνπ θαη απνδεκηψλεηαη 

απφ ην Γήκν Παηξέσλ. -Ο Γήκνο Παηξέσλ κε ην αγνξαπσιεηήξην ζπκβφιαην ζα 

δηαηεξήζεη ηα δηθαηψκαηα απνδεκίσζήο ηνπ έλαληη ησλ παξνδίσλ ηξίησλ ηδηνθηεηψλ αθνχ 

πξνβεί ζηε ζχληαμε ηεο απφ ην Ν. 5269/1931 πξνβιεπφκελεο πξάμεο αλαινγηζκνχ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζε δηαδηθαζία δηθαζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηηκήο κνλάδνο απνδεκίσζεο, ελψ κεηά 

ηελ ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ ζπκβνιαίνπ ζα δηαλνίμεη άκεζα ην αλσηέξσ εδαθηθφ ηκήκα. -Ζ 

ηηκή απνδεκίσζεο θαζνξίζζεθε κε ην ζπλεκκέλν πξσηφθνιιν, ζχκθσλα κε ην απφ 18-02-

2019 Φχιιν Τπνινγηζκνχ Αμίαο Αθηλήηνπ Οηθνπέδνπ ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Παηξψλ θ. 

Μαξίαο – Νεθέιεο Παξαζθεπνπνχινπ, πνπ καο ππνβιήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 

11745/Π2006/20-02-2019 αίηεζε ηεο ελδηαθεξφκελεο, ζηελ νπνία θαη δειψλεη φηη δέρεηαη 

ηηκή απνδεκίσζεο κεησκέλε θαηά 5% ηεο ππνινγηδφκελεο βάζεη ηνπ αλσηέξσ Φχιινπ 

Τπνινγηζκνχ Αμίαο Αθηλήηνπ Οηθνπέδνπ. -Βάζεη ησλ αλσηέξσ ν Γήκνο Παηξέσλ ζα 

πξέπεη λα απνδεκηψζεη ηελ ελδηαθεξφκελε θ. νθία Γεξακνχηζνπ κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 

-Π= (69,02κ
2
 x 181,2327 €/κ

2
) = 12.508,68 €. -Καηφπηλ απηψλ παξαθαινχκε λα εγθξίλεηε 

θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ Ν. 3463/2006 

«Κχξσζε ηνπ θψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 141/Α/8-6-2006) -α) Σελ αθχξσζε 

ηεο ππ’ αξηζ. 60/8-04-2019 απφθαζεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 

228/12-04-2019 απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, -β) ην απφ 19 / 05 / 2020  ζπλεκκέλν 

πξσηφθνιιν, -γ) ηελ απνδεκίσζε ηεο θ. νθίαο Γεξακνχηζνπ (ΑΦΜ 117812624) γηα ην 

ζχλνιν ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο, ππφ ζηνηρεία (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1), εκβαδνχ Δνι=69,02κ
2
, 

κε ΚΑΔΚ 061673643015, πνπ βξίζθεηαη ζε ΚΥ ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Καξατζθάθε θαη 

αησβξηάλδνπ κεηαμχ ησλ Ο.Σ. 566 θαη 565 ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεσο Παηξψλ, 

φπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζην απφ Ηνπλίνπ 2018 ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ 

Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θ. Αλη. Υαηδεβαζηιείνπ ζε θιίκαθα 1:100, ζην 

πνζφ ησλ 12.508,68 €, ην νπνίν ζα θαηαβιεζεί ζηε δηθαηνχρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκβνιαίνπ πνπ ζα εθηακηεπζεί απφ ην Κ.Α. 40-7111.00001 (ΗΓΗΟΗ  ΠΟΡΟΗ) 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ηνπ έηνπο 2020. -Σέινο ηα πάζεο θχζεσο ζπκβνιαηνγξαθηθά, 

θνξνινγηθά θ.ι.π. έμνδα ζα βαξχλνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαηά ην κέξνο πνπ ηνπο 

αλαινγεί. -Ο Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνχ Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ, Γφκεζεο θαη 

Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – Μηραήι Αλαζηαζίνπ.- 

 

Ζ Δπηηροπή Ποηόηεηας Εωής αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο 

αξκφδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ,   
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα θάησζη: 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 60/8-04-2019 (ΑΓΑ 635ΧΞΗ-ΔΦΧ) απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηελ ππ’ αξηζ. 228/12-04-2019 (ΑΓΑ ΦΝΝΧΞΗ-Κ8) απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε απνδεκίσζε γηα ηελ ηδηνθηεζία ηεο θαο νθίαο 

Γεξακνχηζνπ.  

Με ηελ αξηζ. 66498/20-11-2019 λεψηεξε αίηεζή ηεο ε θα νθία Γεξακνχηζνπ  

πξνζθφκηζε δηνξζσκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζην νπνίν ε πξνο απνδεκίσζε ηδηνθηεζία 

θαίλεηαη λα έρεη εκβαδφ Δνι=69,02κ
2
 πνπ είλαη ζχκθσλν κε ηελ θαηαρψξεζε ηεο 

ηδηνθηεζίαο ζην Κηεκαηνιφγην, αληί ησλ 76,50κ
2
 γηα ηα νπνία είρε εγθξηζεί ε απνδεκίσζε 

κε ηηο παξαπάλσ απνθάζεηο, Χο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα γίλεη αθχξσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

απνθάζεσλ θαη επαλέγθξηζή ηνπο θαηά ην νξζφλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ξπκνηνκίαο ε ελ ιφγσ ηδηνθηεζία είλαη κε 

άξηηα θαη κε νηθνδνκήζηκε σο εμ νινθιήξνπ ξπκνηνκνχκελε, βξίζθεηαη εληφο ΚΥ (ζθάιεο 

ηέξκα Καξατζθάθε) ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Καξατζθάθε θαη αησβξηάλδνπ θαη 

απνδεκηψλεηαη απφ ην Γήκν Παηξέσλ.  

Ο Γήκνο Παηξέσλ κε ην αγνξαπσιεηήξην ζπκβφιαην ζα δηαηεξήζεη ηα δηθαηψκαηα 

απνδεκίσζήο ηνπ έλαληη ησλ παξνδίσλ ηξίησλ ηδηνθηεηψλ αθνχ πξνβεί ζηε ζχληαμε ηεο 

απφ ην Ν. 5269/1931 πξνβιεπφκελεο πξάμεο αλαινγηζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε δηαδηθαζία 

δηθαζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηηκήο κνλάδνο απνδεκίσζεο, ελψ κεηά ηελ ζχληαμε ηνπ 

ζρεηηθνχ ζπκβνιαίνπ ζα δηαλνίμεη άκεζα ην αλσηέξσ εδαθηθφ ηκήκα. 

Ζ ηηκή απνδεκίσζεο θαζνξίζζεθε κε ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ζχκθσλα κε ην απφ 

18-02-2019 Φχιιν Τπνινγηζκνχ Αμίαο Αθηλήηνπ Οηθνπέδνπ ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ 

Παηξψλ θ. Μαξίαο – Νεθέιεο Παξαζθεπνπνχινπ, πνπ ππνβιήζεθε ζην Γήκν Παηξέσλ κε 

ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 11745/Π2006/20-02-2019 αίηεζε ηεο ελδηαθεξφκελεο, ζηελ νπνία θαη 

δειψλεη φηη δέρεηαη ηηκή απνδεκίσζεο κεησκέλε θαηά 5% ηεο ππνινγηδφκελεο βάζεη ηνπ 

αλσηέξσ Φχιινπ Τπνινγηζκνχ Αμίαο Αθηλήηνπ Οηθνπέδνπ. 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ ν Γήκνο Παηξέσλ ζα πξέπεη λα απνδεκηψζεη ηελ ελδηαθεξφκελε 

θα νθία Γεξακνχηζνπ κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ  Π= (69,02κ
2
 x 181,2327 €/κ

2
) = 

12.508,68 € 
 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν3852/2010 (ΦΔΚ 

87/η.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ Ν. 3463/06 

Κχξσζε ηνπ θψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ” (ΦΔΚ 141/Α/8-6-06), ε Δπηηροπή 

Ποηόηεηας Εωής: 

Α) Αθσρώλεη ηελ αξηζ. 60/8-04-2019 πξνεγνχκελε απφθαζή ηεο θαη εηζεγείηαη ζηο 

Γεκοηηθό σκβούιηο λα αθσρώζεη ηελ αξηζ. 228/12-04-2019 πξνεγνχκελε απφθαζή ηνπ.  

 

Β)  Δηζεγείηαη ζηο Γεκοηηθό σκβούιηο λα εγθρίλεη: 

1) Σο από 19/05/2020 ζτεηηθό πρωηόθοιιο επηηροπής θαζορηζκού ηηκήκαηος 

πνπ αθνξά ζηελ απνδεκίσζε ηεο ξπκνηνκνχκελεο ηδηνθηεζίαο ηεο θαο νθίαο 

Γεξακνχηζνπ πνπ βξίζθεηαη ζε ΚΥ ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Καξατζθάθε θαη 

αησβξηάλδνπ, κεηαμχ ησλ Ο.Σ. 566 θαη 565 ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεσο Παηξψλ, 

2)  Σελ αποδεκίωζε ηες θας οθίας Γερακούηζοσ γηα ην ζχλνιν ηεο ηδηνθηεζίαο 
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ηεο, ππφ ζηνηρεία (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1), εκβαδνχ Δνι=69,02κ
2
, κε ΚΑΔΚ 

061673643015, πνπ βξίζθεηαη ζε ΚΥ ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Καξατζθάθε θαη 

αησβξηάλδνπ κεηαμχ ησλ Ο.Σ. 566 θαη 565 ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεσο Παηξψλ, 

φπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζην απφ Ηνπλίνπ 2018 ζρεηηθφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ 

Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θ. Αλη. Υαηδεβαζηιείνπ ζε θιίκαθα 1:100, ζην 

πνζφ ησλ 12.508,68€, ην νπνίν ζα θαηαβιεζεί ζηε δηθαηνχρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκβνιαίνπ πνπ ζα εθηακηεπζεί απφ ην Κ.Α. 40-7111.00001 (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ) 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ηνπ έηνπο 2020. 

Σέινο ηα πάζεο θχζεσο ζπκβνιαηνγξαθηθά, θνξνινγηθά θ.ι.π. έμνδα ζα βαξχλνπλ 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαηά ην κέξνο πνπ ηνπο αλαινγεί. 

  

 

Ο Πρόεδρος                                        Σα  Παρόληα Μέιε 
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