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Αριθμός 41 

4
η
 σνεδρίαζη 

Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής Γήμοσ Παηρέων 

ηης 22
ας

 Ηοσνίοσ 2020 

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

ηελ Πάηξα, ζηην αίθοσζα ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής (κηίριο Λαδόποσλοσ), 

ζήκεξα ηελ 22
α
 Ηοσνίοσ 2020, εκέξα Γεσηέρα θαη ώξα 12.00μ.μ. κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, με αριθμό 4/15-06-2020 θαη 

κεηά ηελ από 19/6/2020 εηδνπνίεζε γηα αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαζεο ηελ 19
ε
 Ινπλίνπ 2020, 

πραγμαηοποίηζη δε ασηής ηην Γεσηέρα 22 Ηοσνίοσ 2020, ώρα 12:00μ.μ., ήιζαλ γηα ηε 

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

ηεο Δπηηξνπήο απηήο:  

1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξόεδξνο 2) Χξήζηνο Μπαθαιάξνο– Αληηπξόεδξνο, 3) 

Γηνλύζηνο Πιέζζαο – ηαθηηθό κέινο 4) Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο - ηαθηηθό κέινο, 5) 

Γεκήηξηνο Πειεθνύδαο – ηαθηηθό κέινο 6) Αζαλάζηνο Γνύξνο - ηαθηηθό κέινο 7) 

Παλαγηώηεο Μειάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 8) Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Γηνλύζηνο Βνξίζεο – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο εθηόο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζ. απόθαζεο 31/2020). 

Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 6
νπ

 

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

Οη θ.θ. Χξήζηνο Κνξδάο, Ήξα - Δηξήλε Κνπξή, Θεόδσξνο Ξπιηάο θαη Γεώξγηνο Ρώξνο  

- ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

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

ζπλεδξηάζεσο. 

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην (10ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 6598/1-6-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 17942/20-05-2020 εηζήγεζε ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο 

(Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο – Σκήκα Πνιενδνκηθώλ 

Δθαξκνγώλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο- Σελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο- Δληαύζα- 

ΘΔΜΑ «'Δγθξηζε πξσηνθόιινπ γηα ηελ απνδεκίσζε ξπκνηνκνύκελνπ επηθείκελνπ (κίαο 

ειηάο), ηδηνθηεζίαο Πελειόπεο θαη Παλαγηώηε Γεσξγαθόπνπινπ, ζηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ 

Παγώλαο θαη σληέξνπ ζηελ Παγώλα". -αο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλα ην από 11/05/2020 

πξσηόθνιιν επηηξνπήο θαζνξηζκνύ ηηκήκαηνο πνπ ππνγξάθεηαη αξκνδίσο, πνπ αθνξά ζηελ 

απνδεκίσζε ξπκνηνκνύκελνπ επηθείκελνπ (κίαο ειηάο), ηδηνθηεζίαο Πελειόπεο θαη 

Παλαγηώηε Γεσξγαθόπνπινπ, πνπ βξίζθεηαη εληόο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ν νπνίνο έρεη 

παξαρσξεζεί ζε θνηλή ρξήζε, κε ηελ ππ΄αξηζκ. 33489/17-7-2002 πξάμε (Μ:2297/222) ηεο 

πκβνιαηνγξάθνπ Παηξώλ, θ. Αγγειηθήο Γ. αθειιάξε. -Σν πξνο απνδεκίσζε 

ξπκνηνκνύκελν επηθείκελν, πνπ είλαη κία κεγάιε ειηά, όπσο θαηακεηξήζεθε κεηά από 

απηνςία αξκόδηνπ ππάιιεινπ ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη 

Γόκεζεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πεξηιακβάλεηαη εληόο ηεο ππό ζηνηρεία Δ1(1827α, 1819α, 

1026α, 1027, 97, 205, 1827α) εδαθηθήο έθηαζεο, εκβαδνύ 30,54κ2, κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 808β, 

G3146 θαη G3145 ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ πόιεσο Παηξώλ ζηελ Παγώλα, 
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θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Παγώλαο θαη σληέξνπ, όπσο απηή απεηθνλίδεηαη 

ζην από Απξηιίνπ 2002 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ Γηπι. Πνιηηηθνύ Μερ/θνύ θ. Αλδξέα 

νπξνύλε ζε θιίκαθα 1:200, πνπ ζπλνδεύεη ηελ αλσηέξσ ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε 

παξαρώξεζεο ζε θνηλή ρξήζε. -Με ην από 11/05/2016 ζπλεκκέλν πξσηόθνιιν, ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο παξάγξ. 5 ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.3463/2006, θαζνξίζζεθε ηηκή κνλάδνο 

απνδεκίσζεο ζε 300€/ηεκ γηα ηε κεγάιε ειηά. -Καηόπηλ απηώλ παξαθαινύκε λα εγθξίλεηε 

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

«Κύξσζε ηνπ θώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 141/Α/8-6-2006): -α) ην από 

11/05/2020 ζπλεκκέλν πξσηόθνιιν, -β) ηελ παξαθαηάζεζε ηνπ πνζνύ ησλ 300,00€ ζην 

Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, πνπ ζα εθηακηεπζεί από ην Κ.Α. 40-7111.00001 

(ΑΣΑ) πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ ηνπ έηνπο 2020, επ΄νλόκαηη ησλ θ.θ. Πελειόπεο θαη 

Παλαγηώηε Γεσξγαθόπνπινπ, γηα ξπκνηνκνύκελν επηθείκελν (κία ειηά), πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

ζπκβνιή ησλ νδώλ Παγώλαο θαη σληέξνπ ζηελ πεξηνρή «Παγώλα». -Ο Αληηδήκαξρνο 

Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – Μηραήι 

Αλαζηαζίνπ.- 

 

Ζ Δπιηροπή Ποιόηηηας Εωής αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο 

αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ θαη είδε ην από 

11/05/2020 πξσηόθνιιν επηηξνπήο θαζνξηζκνύ ηηκήκαηνο πνπ ππνγξάθεηαη αξκνδίσο, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 
 

ύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/7.6.2010) «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο», θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ Ν. 3463/06 Κύξσζε ηνπ 

θώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ” (ΦΔΚ 114/Α/8-6-06), η Δπιηροπή Ποιόηηηας Εωής 

ειζηγείηαι ζηο Γημοηικό σμβούλιο να εγκρίνει: 

 

α)  Σο από 11/05/2020 Πρωηόκολλο Δπιηροπής Καθοριζμού Σιμήμαηος, πνπ αθνξά 

ζηελ απνδεκίσζε ξπκνηνκνύκελνπ επηθείκελνπ (κίαο ειηάο), ηδηνθηεζίαο Πελειόπεο θαη 

Παλαγηώηε Γεσξγαθόπνπινπ, ζηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ Παγώλαο θαη σληέξνπ ζηελ Παγώλα 

πνπ βξίζθεηαη εληόο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ν νπνίνο έρεη παξαρσξεζεί ζε θνηλή ρξήζε, κε 

ηελ ππ΄αξηζκ. 33489/17-7-2002 πξάμε (Μ:2297/222) ηεο πκβνιαηνγξάθνπ Παηξώλ, θ. 

Αγγειηθήο Γ. αθειιάξε. 

β)  Σην παρακαηάθεζη ηοσ ποζού ηων 300,00€ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη 

Γαλείσλ, πνπ ζα εθηακηεπζεί από ην Κ.Α. 40-7111.00001 (ΑΣΑ) πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ ηνπ έηνπο 2020, επ’ νλόκαηη ησλ θ.θ. Πελειόπεο θαη Παλαγηώηε Γεσξγαθόπνπινπ, 

γηα ξπκνηνκνύκελν επηθείκελν (κία ειηά), πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ Παγώλαο 

θαη σληέξνπ ζηελ πεξηνρή «Παγώλα». 

  Σν ξπκνηνκνύκελν επηθείκελν πνπ απνδεκηώλεηαη, είλαη κία κεγάιε ειηά, όπσο 

θαηακεηξήζεθε κεηά από απηνςία αξκόδηνπ ππάιιεινπ ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – 

Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πεξηιακβάλεηαη εληόο ηεο 

ππό ζηνηρεία Δ1(1827α, 1819α, 1026α, 1027, 97, 205, 1827α) εδαθηθήο έθηαζεο, εκβαδνύ 

30,54κ2, κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 808β, G3146 θαη G3145 ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ 

πόιεσο Παηξώλ ζηελ Παγώλα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Παγώλαο θαη 
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σληέξνπ, όπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζην από Απξηιίνπ 2002 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ 

Γηπι. Πνιηηηθνύ Μερ/θνύ θ. Αλδξέα νπξνύλε ζε θιίκαθα 1:200, πνπ ζπλνδεύεη ηελ 

αλσηέξσ ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε παξαρώξεζεο ζε θνηλή ρξήζε. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                           Σα  Παρόνηα Μέλη 

 

 

ΜΗΥΑΖΛ  ΑΝΑΣΑΗΟΤ          ΥΡΖΣΟ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ 

        ΓΗΟΝΤΗΟ  ΠΛΔΑ 

              ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 

        ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΔΛΔΚΟΤΓΑ 

        ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ 

        ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

        ΓΗΟΝΤΗΟ ΒΟΡΗΖ 
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