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Σηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοσζα ηης Οικονομικής Επιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ),
ζήκεξα, ηην 30η Θοσνίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε
ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 23/26-6-2020,
πξαγκαηνπνηήζεθε δια ζώζης ζσνεδρίαζη, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020
εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (11) ζέκαηα ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5]
Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Ισάλλεο
Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 9] Θεόδσξνο Ξπιηάο
– αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Η θα Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 397/2020).
Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ
ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (2) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Άζθεζε ε
κε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 302/2020 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ»,
(ζρεηηθό ην αξηζ. 8043/26-6-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ε αξηζ. 7957/25-6-2020
εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο
Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο – Γξαθείν Ννκηθώλ Σπκβνύισλ θαη
ε αξηζ. 7955/25-6-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ θαο Παξαζθεπήο Σθαέινπ), νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: «Πξνο: - Τελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή - ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο αξηζ. 302/2020
απνθάζεσο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ΄΄ - ΣΦΔΤ.: - 1) Η ππ’ αξηζ. 302/2020
απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ. - 2) Τν αξηζ. πξση. Π8458/15-10-2018
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο. - Παξαθαινύκε
λα ιάβεηε απόθαζε γηα ηελ άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 302/2020 απόθαζεο ηνπ
Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ. - Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο
Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο
Πιέζζαο».- ΓΝΨΜΟΓΟΤΗΣΗ: - Με ηελ από 20-6-2018 θαη κε αξηζκό θαηάζεζεο 1576/20-62018 αγσγή ηνπο, νη θ.θ. Αξρόλησ Νηθνιαθνπνύινπ θ.ι.π. επηδίσμαλ α) λα αλαγλσξηζζνύλ
δηθαζηηθά όηη είλαη πιήξεηο θαη απνθιεηζηηθνί θύξηνη, αθηλήηνπ εκβαδνύ 479,12η.κ., ην νπνίν
βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ΄΄Μπεγνπιάθη΄΄ ησλ Παηξώλ θαη β) λα δηνξζσζνύλ νη εζθαικέλεο
αξρηθέο θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο. - Δπί ηεο σο άλσ αγσγήο εμεδόζε ε ππ’ αξηζ. 302/2020
απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, ε νπνία αλαγλσξίδεη ηελ θπξηόηεηα ησλ
ελαγόλησλ επί ηνπ σο άλσ αθηλήηνπ θαη δηαηάζζεη ηε δηόξζσζε ησλ θηεκαηνινγηθώλ εγγξαθώλ.
Τν επίδηθν εδαθηθό ηκήκα έρεη εληαρζεί σο ξπκνηνκνύκελν θαη νη ηδηνθηήηεο – ελάγνληεο
δηαηεξνύλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο από ην Γήκν Παηξέσλ γηα ηελ απαιινηξίσζε ηνπ αθηλήηνπ
ηνπο. - Σπγθεθξηκέλα, ην αξηζ. πξση. Π8458/2018 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ –
Κπθινθνξηαθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο, Τκήκα Πνιενδνκηθώλ Δθαξκνγώλ, αλαθέξεη όηη: ΄΄α) Σύκθσλα κε ηνπο θηεκαηνινγηθνύο πίλαθεο ηεο ππ’ αξηζ. 7/2008 δηνξζσηηθήο πξάμεο πνπ
ζπλεηάρζε επί ηεο ππ’ αξηζ. 1/1997 πξάμεο εθαξκνγήο ηεο πεξηνρήο «Μπεγνπιάθη –
Μαθξπγηάλλε» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ν Γήκνο νθείιεη ζηνπο αλσηέξσ ηδηνθηήηεο, ιόγσ επηπιένλ
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ξπκνηόκεζεο από ηελ ζεσξεηηθά νθεηιόκελε εηζθνξά γεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1337/83,
απνδεκίσζε γηα εδαθηθό ηκήκα ππό ζηνηρεία (72-79-80-95-50-82-76-75-74-73-72) ζπλνιηθνύ
εκβαδνύ Δ=479,12η.κ., όπσο απηό πεξηγξάθεηαη ζην από κελόο Φεβξνπαξίνπ έηνπο 2008
ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ Τνπνγξάθνπ Μερ/θνπ Πάλνπ Λέληδνπ πνπ ζπλνδεύεη
ηελ αλσηέξσ δηνξζσηηθή. - β) Τν αλσηέξσ εδαθηθό ηκήκα, δελ έρεη θαηαζηεί θνηλόρξεζην,
δεδνκέλνπ όηη όπσο πξνθύπηεη από ηνλ έιεγρν ηνπ αξρείνπ ηεο Υπεξεζίαο καο ε απνδεκίσζε δελ
έρεη θαηαβιεζεί ζηνπο δηθαηνύρνπο.΄΄ - Δπεηδή κέρξη ηελ ζπληέιεζε ηεο απαιινηξίσζεο θαη ηελ
θαηαβνιή ηεο πιήξνπο απνδεκίσζεο ζηνπο δηθαηνύρνπο ηδηνθηήηεο δελ επέξρεηαη ε κεηάζηαζε
θπξηόηεηαο ησλ απαιινηξνπκέλσλ αθηλήησλ, ην ελ ιόγσ εδαθηθό ηκήκα δελ έρεη πεξηέιζεη θαηά
θπξηόηεηα ζηνλ Γήκν. - Σπλεπώο θαη θαηά ηα άλσ, θαη ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ καο δηαβίβαζε
ε αξκόδηα Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ Σρεδηαζκνύ, έρσ ηε γλώκε όηη επεηδή αθξηβώο δελ δηαζέηνπκε
ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη ν Γήκνο δηαηεξεί δηθαίσκα θπξηόηεηαο ζην επίδηθν ηκήκα, δελ
ππάξρνπλ επαξθείο θαη βάζηκνη ηζρπξηζκνί πνπ λα ζηνηρεηνζεηνύλ ηελ άζθεζε λόκσ θαη νπζία
βαζίκνπ εθέζεσο. – Η επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηα δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θα
Παξαζθεπή Σθαέινπ».Η Οικονομική Επιηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ
εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη είδε ηελ ππ’ αξηζ. 7955/25-6-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία
αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Παξαζθεπήο Σθαέινπ.
Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο, Πέηξνο Χσκάο,
Θεόδσξνο Ξπιηάο θαη Φώηηνο Γεκαθόπνπινο δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ «ιεπθό» θαη ζε ζπλδπαζκό
κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο αρνηθεί ςήθν ή δώζει
λεσκή ψήθο, λογίζεηαι ως παρόν θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο,
ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δεν σπολογίζονηαι ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη
αξλεηηθώλ ςήθσλ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ:
(5 ζεηηθέο ςήθνη)

Εγκρίνει ηε κε άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 302/2020 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο
Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ.
Δπί ηνπ ζέκαηνο δηεπθξηλίδεηαη όηη:
Με ηελ από 20-6-2018 θαη κε αξηζκό θαηάζεζεο 1576/20-6-2018 αγσγή ηνπο, νη θ.θ.
Αξρόλησ Νηθνιαθνπνύινπ θ.ι.π. επηδίσμαλ α) λα αλαγλσξηζζνύλ δηθαζηηθά όηη είλαη πιήξεηο θαη
απνθιεηζηηθνί θύξηνη, αθηλήηνπ εκβαδνύ 479,12η.κ., ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή
΄΄Μπεγνπιάθη΄΄ ησλ Παηξώλ θαη β) λα δηνξζσζνύλ νη εζθαικέλεο αξρηθέο θηεκαηνινγηθέο
εγγξαθέο.
Δπί ηεο σο άλσ αγσγήο εμεδόζε ε ππ’ αξηζ. 302/2020 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο
Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, ε νπνία αλαγλσξίδεη ηελ θπξηόηεηα ησλ ελαγόλησλ επί ηνπ σο άλσ
αθηλήηνπ θαη δηαηάζζεη ηε δηόξζσζε ησλ θηεκαηνινγηθώλ εγγξαθώλ. Τν επίδηθν εδαθηθό ηκήκα
έρεη εληαρζεί σο ξπκνηνκνύκελν θαη νη ηδηνθηήηεο – ελάγνληεο δηαηεξνύλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο
από ην Γήκν Παηξέσλ γηα ηελ απαιινηξίσζε ηνπ αθηλήηνπ ηνπο.
Σπγθεθξηκέλα, ην αξηζ. πξση. Π8458/2018 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ –
Κπθινθνξηαθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο, Τκήκα Πνιενδνκηθώλ Δθαξκνγώλ, αλαθέξεη όηη:
΄΄α) Σύκθωλα κε ηνπο θηεκαηνινγηθνύο πίλαθεο ηεο ππ’ αξηζ. 7/2008 δηνξζωηηθήο πξάμεο πνπ
ζπλεηάρζε επί ηεο ππ’ αξηζ. 1/1997 πξάμεο εθαξκνγήο ηεο πεξηνρήο «Μπεγνπιάθη – Μαθξπγηάλλε»
ηνπ Δήκνπ Παηξέωλ, ν Δήκνο νθείιεη ζηνπο αλωηέξω ηδηνθηήηεο, ιόγω επηπιένλ ξπκνηόκεζεο από
ηελ ζεωξεηηθά νθεηιόκελε εηζθνξά γεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1337/83, απνδεκίωζε γηα εδαθηθό
ηκήκα ππό ζηνηρεία (72-79-80-95-50-82-76-75-74-73-72) ζπλνιηθνύ εκβαδνύ Ε=479,12η.κ., όπωο
απηό πεξηγξάθεηαη ζην από κελόο Φεβξνπαξίνπ έηνπο 2008 ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ
Τνπνγξάθνπ Μερ/θνπ Πάλνπ Λέληδνπ πνπ ζπλνδεύεη ηελ αλωηέξω δηνξζωηηθή.
β) Τν αλωηέξω εδαθηθό ηκήκα, δελ έρεη θαηαζηεί θνηλόρξεζην, δεδνκέλνπ όηη όπωο πξνθύπηεη
από ηνλ έιεγρν ηνπ αξρείνπ ηεο Υπεξεζίαο καο ε απνδεκίωζε δελ έρεη θαηαβιεζεί ζηνπο
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δηθαηνύρνπο.΄΄
Δπεηδή κέρξη ηελ ζπληέιεζε ηεο απαιινηξίσζεο θαη ηελ θαηαβνιή ηεο πιήξνπο
απνδεκίσζεο ζηνπο δηθαηνύρνπο ηδηνθηήηεο δελ επέξρεηαη ε κεηάζηαζε θπξηόηεηαο ησλ
απαιινηξνπκέλσλ αθηλήησλ, ην ελ ιόγσ εδαθηθό ηκήκα δελ έρεη πεξηέιζεη θαηά θπξηόηεηα ζηνλ
Γήκν.
Σύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 7955/25-6-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία
πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Παξαζθεπήο Σθαέινπ, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ
πνπ δηαβίβαζε ε αξκόδηα Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη επεηδή αθξηβώο δελ δηαηίζεληαη
ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη ν Γήκνο δηαηεξεί δηθαίσκα θπξηόηεηαο ζην επίδηθν ηκήκα, δελ
ππάξρνπλ επαξθείο θαη βάζηκνη ηζρπξηζκνί πνπ λα ζηνηρεηνζεηνύλ ηελ άζθεζε λόκσ θαη νπζία
βαζίκνπ εθέζεσο.
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