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Σηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ), 

ζήκεξα, ηην 14
η
 Ηοσλίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε 

ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 25/10-7-2020,  

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] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 6] Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο θαη 7] 

Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο. 

Η θα Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 422/2020). 

Ο θ. Νηθόιανο Θενδσξόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

424/2020). 

Οη θ.θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο, 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. (1) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Έγθξηζε ηεο ήδε αζθεζείζαο αίηεζεο – θιήζεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ θαηά ησλ θ.θ. Μαξίθαο ρήξαο Παλαγηώηε Μαιιηώξε θ.ι.π.», (ζρεηηθό ην αξηζ. 

9105/13-7-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ε αξηζ. 8646/6-7-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο – Γξαθείν Ννκηθώλ Σπκβνύισλ θαη ε 

αξηζ. 8639/6-7-2020 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 έγθξηζε ηεο ήδε αζθεζείζαο 

αίηεζεο – θιήζεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαηά ησλ θ.θ. Μαξίθαο 

ρήξαο Παλαγηώηε Μαιιηώξε θ.ι.π.΄΄ - ΣΦΔΤ.: - 1) Η από 23-6-2020 αίηεζε - θιήζε 

αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ (αξηζ. θαη. 599/2020). - 2) Τν αξηζ. πξση. 2311/19-02-2020 

έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο. - 

Παξαθαινύκε λα ιάβεηε απόθαζε γηα ηελ  έγθξηζε ηεο ήδε αζθεζείζαο αίηεζεο – θιήζεο 

αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαηά ησλ θ.θ. Μαξίθαο ρήξαο Παλαγηώηε 

Μαιιηώξε, Σηαύξνπ Μαιιηώξε θαη Μαξίαο Μαλνπζάθε ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ. - Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο 

Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο, θ. 

Γηνλύζεο Πιέζζαο».- ΓΝΨΜΟΓΟΤΗΣΗ: - Με ηελ ζύληαμε ηεο ππ’ αξηζ. 1/1994 πξάμεο 

αλαινγηζκνύ, ε νπνία εκπεξηέρεηαη ζηελ ππ’ αξηζ. 2/1990 πξάμε εθαξκνγήο γηα ηελ 

δηάλνημε ηκήκαηνο ηεο νδνύο Δπαίκσλνο ζηελ πεξηνρή ΄΄Κάησ Σπραηλά΄΄ ησλ Παηξώλ, 

ηκήκα ηεο άλσ νδνύ πξώελ ηδηνθηεζίαο Μαξίθαο θαη Σηαύξνπ Μαιιηώξε έρεη θαηαζηεί 

θνηλόρξεζην ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ππ’ αξηζ. 2/1990 πξάμεο εθαξκνγήο πνπ έρεη 

κεηαγξαθεί ζηνλ Τόκν 2081 θαη αξηζκό 251 ηελ 22-11-1990. - Με δηάθνξα έγγξαθα ηεο 
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Γηεύζπλζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο ελεκεξώζεθαλ νη 

πξώελ ηδηνθηήηεο λα αθήζνπλ ειεύζεξν ην άλσ θνηλόρξεζην εδαθηθό ηκήκα ηεο νδνύ 

Δπαίκσλνο, θαζώο επίζεο λα πξνβνύλ ζηελ δηόξζσζε ησλ νξίσλ ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο ζηα 

θηεκαηνινγηθά θύιια ηνπ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Παηξώλ. - Δπεηδή δελ πξνέβεζαλ 

ζηηο άλσ ελέξγεηεο θαηαζέζακε ηελ από 4-9-2018 αίηεζε γηα ιήςε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ 

θαη απόδνζε ηνπ θνηλνρξήζηνπ ηκήκαηνο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1337/1983. - 

Με ηελ από 14-1-2019 αίηεζή ηνπο, νη σο άλσ ηδηνθηήηεο δήισζαλ όηη πξνηίζεληαη λα 

δηνξζώζνπλ ζρεηηθά ηα όξηα ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο ζην Κηεκαηνινγηθό Γξαθείν Παηξώλ. - 

Παξά ηαύηα νπδέλ έπξαμαλ θαη πξνο ηνύην θαηαζέζακε ηελ από 23-6-2020 αίηεζε – 

θιήζε καο πξνθεηκέλνπ λα επαλαθέξνπκε πξνο ζπδήηεζε ηελ αξρηθή αίηεζή καο γηα ιήςε 

αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ θαη λα απνβάιινπκε ηνπο πξώελ ηδηνθηήηεο από ην θνηλόρξεζην 

εδαθηθό ηκήκα ηεο νδνύ Δπαίκσλνο - Δπεηδή ην επίδηθν εδαθηθό ηκήκα εκβαδνύ 79,00η.κ. 

θαη ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ καο δηαβίβαζε ε αξκόδηα Γηεύζπλζε Πνιενδνκηθνύ – 

Κπθινθνξηαθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο απνηειεί θνηλόρξεζην ηκήκα ηεο νδνύ 

Δπαίκσλνο θαη δεδνκέλεο ηεο άξλεζεο ησλ πξώελ ηδηνθηεηώλ λα απνδώζνπλ ηνύην ζηελ 

θνηλή ρξήζε, έρσ ηε γλώκε όηη πξέπεη λα ιεθζεί απόθαζε πεξί έγθξηζεο ηεο ήδε 

αζθεζείζαο αίηεζεο - θιήζεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ζηξεθόκελε θαηά ησλ θ.θ. Μαξίθαο 

ρήξαο Παλαγηώηε Μαιιηώξε, Σηαύξνπ Μαιιηώξε θαη Μαξίαο Μαλνπζάθε. - Η επί παγία 

αληηκηζζία πιεξεμνύζηα δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θα Παξαζθεπή Σθαέινπ».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, κε ηε δηεπθξίληζε όηη ελ ησ κεηαμύ πξνζήιζε ζηε 

ζπλεδξίαζε ε θα Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή 

ηνπ σο αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, θαη είδε ηελ ππ’ αξηζ. 8639/6-7-2020 

Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο 

Παξαζθεπήο Σθαέινπ, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Δγκρίνει ηελ ήδε αζθεζείζα αίηεζε – θιήζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ θαηά ησλ θ.θ. Μαξίθαο ρήξαο Παλαγηώηε Μαιιηώξε θ.ι.π., ζύκθσλα θαη κε ηελ 

ππ’ αξηζ. 8639/6-7-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Παξαζθεπήο Σθαέινπ.  

 

Δπί ηνπ ζέκαηνο δηεπθξηλίδεηαη όηη: 

Με ηελ ζύληαμε ηεο ππ’ αξηζ. 1/1994 πξάμεο αλαινγηζκνύ, ε νπνία εκπεξηέρεηαη 

ζηελ ππ’ αξηζ. 2/1990 πξάμε εθαξκνγήο γηα ηελ δηάλνημε ηκήκαηνο ηεο νδνύο Δπαίκσλνο 

ζηελ πεξηνρή ΄΄Κάησ Σπραηλά΄΄ ησλ Παηξώλ, ηκήκα ηεο άλσ νδνύ πξώελ ηδηνθηεζίαο 

Μαξίθαο θαη Σηαύξνπ Μαιιηώξε έρεη θαηαζηεί θνηλόρξεζην ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

ππ’ αξηζ. 2/1990 πξάμεο εθαξκνγήο πνπ έρεη κεηαγξαθεί ζηνλ Τόκν 2081 θαη αξηζκό 251 

ηελ 22-11-1990. 

Με δηάθνξα έγγξαθα ηεο Γηεύζπλζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ 

Σρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο ελεκεξώζεθαλ νη πξώελ ηδηνθηήηεο λα αθήζνπλ ειεύζεξν ην 

άλσ θνηλόρξεζην εδαθηθό ηκήκα ηεο νδνύ Δπαίκσλνο, θαζώο επίζεο λα πξνβνύλ ζηελ 

δηόξζσζε ησλ νξίσλ ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο ζηα θηεκαηνινγηθά θύιια ηνπ Κηεκαηνινγηθνύ 

Γξαθείνπ Παηξώλ.   

Δπεηδή δελ πξνέβεζαλ ζηηο άλσ ελέξγεηεο ν Γήκνο Παηξέσλ θαηέζεζε ηελ από 4-9-

2018 αίηεζε γηα ιήςε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ θαη απόδνζε ηνπ θνηλνρξήζηνπ ηκήκαηνο 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1337/1983. 

Με ηελ από 14-1-2019 αίηεζή ηνπο, νη σο άλσ ηδηνθηήηεο δήισζαλ όηη πξνηίζεληαη 

λα δηνξζώζνπλ ζρεηηθά ηα όξηα ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο ζην Κηεκαηνινγηθό Γξαθείν 
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Παηξώλ. 

Παξά ηαύηα νπδέλ έπξαμαλ θαη πξνο ηνύην ν Γήκνο Παηξέσλ θαηέζεζε ηελ από 23-

6-2020 αίηεζε – θιήζε πξνθεηκέλνπ λα επαλαθέξεη πξνο ζπδήηεζε ηελ αξρηθή αίηεζή ηνπ 

γηα ιήςε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ θαη λα απνβάιιεη ηνπο πξώελ ηδηνθηήηεο από ην 

θνηλόρξεζην εδαθηθό ηκήκα ηεο νδνύ Δπαίκσλνο. 

Σύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 8639/6-7-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία 

πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Παξαζθεπήο Σθαέινπ, ην επίδηθν 

εδαθηθό ηκήκα εκβαδνύ 79,00η.κ. ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δηαβίβαζε ε αξκόδηα 

Γηεύζπλζε Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο απνηειεί 

θνηλόρξεζην ηκήκα ηεο νδνύ Δπαίκσλνο. Γεδνκέλεο ηεο άξλεζεο ησλ πξώελ ηδηνθηεηώλ 

λα απνδώζνπλ ηνύην ζηελ θνηλή ρξήζε, ιακβάλεηαη ε σο άλσ απόθαζε πεξί έγθξηζεο ηεο 

ήδε αζθεζείζαο αίηεζεο - θιήζεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ζηξεθόκελε θαηά ησλ θ.θ. 

Μαξίθαο ρήξαο Παλαγηώηε Μαιιηώξε, Σηαύξνπ Μαιιηώξε θαη Μαξίαο Μαλνπζάθε.    

 

 

                 Ο Πρόεδρος                                       Σα Παρόνηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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