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Σηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ),
ζήκεξα, ηην 21η Ηοσλίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε
ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 26/17-7-2020,
πξαγκαηνπνηήζεθε δια ζώζης ζσνεδρίαζη, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020
εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (23) ζέκαηα ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 5]
Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] Πέηξνο
Ψσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Νηθόιανο Θενδσξόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Η θα Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 2νπ εθηόο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο
434/2020).
Ο θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 2νπ εθηόο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο
434/2020).
Η θα Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 435/2020).
Η θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 8νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 442/2020).
Ο θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο– ηαθηηθό κέινο δελ ήιζε ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη
θιήζεθε.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (4) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Καηάζεζε αηηήζεσο θαζνξηζκνύ πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδνο απνδεκίσζεο εδαθηθώλ
ηκεκάησλ θαη ησλ επηθεηκέλσλ ηνπο δπλάκεη ηεο αξηζ. 6/2008 πξάμεο αλαινγηζκνύ»,
(ζρεηηθό ην αξηζ. 9327/16-7-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ε αξηζ. 9250/15-7-2020
εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο
Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο – Γξαθείν Ννκηθώλ
Σπκβνύισλ θαη ε αξηζ. 9249/15-7-2020 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
θαηάζεζε αηηήζεσο θαζνξηζκνύ πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδνο απνδεκίσζεο εδαθηθώλ
ηκεκάησλ θαη ησλ επηθεηκέλσλ ηνπο δπλάκεη ηεο αξηζ. 6/2008 πξάμεο αλαινγηζκνύ΄΄ Παξαθαινύκε λα ιάβεηε απόθαζε γηα ηελ θαηάζεζε αηηήζεσο θαζνξηζκνύ πξνζσξηλήο
ηηκήο κνλάδνο απνδεκίσζεο εδαθηθώλ ηκεκάησλ θαη ησλ επηθεηκέλσλ ηνπο ηα νπνία
απαιινηξηώλνληαη δπλάκεη ηεο αξηζ. 6/2008 πξάμεο αλαινγηζκνύ γηα ηελ δηάλνημε ηεο
«δώλεο παξαιίαο» ηνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Αγίνπ Βαζηιείνπ, ζην ηκήκα από ηελ
νδό Ηπείξνπ κέρξη ηελ νδό Καλειινπνύινπ. - Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ,
Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο
Υπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο».- ΓΝΩΜΟΓΟΤΗΣΗ: - Με ηελ ππ’ αξηζ. 6/2008 πξάμε
αλαινγηζκνύ ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκίαο, ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αραΐαο, ε νπνία
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θπξώζεθε κε ηελ αξηζ. πξση. 1880/26-02-2010 απόθαζε ηνπ Ννκάξρε Αραΐαο
ξπκνηνκνύληαη ηδηνθηεζίεο γηα ηελ δηάλνημε ηεο «δώλεο παξαιίαο» ηνπ Γεκνηηθνύ
Γηακεξίζκαηνο Αγίνπ Βαζηιείνπ, ζην ηκήκα από ηελ νδό Ηπείξνπ κέρξη ηελ νδό
Καλειινπνύινπ. - Δπεηδή γηα ηελ ζπληέιεζε ηεο απαιινηξίσζεο θαη κεηά ην ππ’ αξηζ.
πξση. Π12.112/19-10-2018 ππεξεζηαθό ζεκείσκα ηνπ Τκήκαηνο Πνιενδνκηθώλ
Δθαξκνγώλ ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο πξέπεη
λα θαζνξηζζεί ε πξνζσξηλή ηηκή κνλάδνο απνδεκίσζεο ησλ ξπκνηνκνύκελσλ αθηλήησλ
θαη ησλ επ’ απηώλ επηθεηκέλσλ, ν Γήκνο πξέπεη λα επηδηώμεη ηνλ δηθαζηηθό θαζνξηζκό ηεο
απνδεκίσζεο από ην αξκόδην δηθαζηήξην. - Η επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηα
δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θα Παξαζθεπή Σθαέινπ».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ σο άλσ
εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ηελ ππ’ αξηζ. 9249/15-7-2020
Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,
θαο Παξαζθεπήο Σθαέινπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Δγκρίνει ηελ θαηάζεζε αηηήζεσο θαζνξηζκνύ πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδνο
απνδεκίσζεο εδαθηθώλ ηκεκάησλ θαη ησλ επηθεηκέλσλ ηνπο δπλάκεη ηεο αξηζ. 6/2008
πξάμεο αλαινγηζκνύ, ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 9249/15-7-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί
παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαο Παξαζθεπήο
Σθαέινπ.
Γιεσκρινίζεηαι όηι, κε ηελ ππ’ αξηζ. 6/2008 πξάμε αλαινγηζκνύ ηεο Γ/λζεο
Πνιενδνκίαο, ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αραΐαο, ε νπνία θπξώζεθε κε ηελ αξηζ.
πξση. 1880/26-02-2010 απόθαζε ηνπ Ννκάξρε Αραΐαο, ξπκνηνκνύληαη ηδηνθηεζίεο γηα
ηελ δηάλνημε ηεο «δώλεο παξαιίαο» ηνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Αγίνπ Βαζηιείνπ, ζην
ηκήκα από ηελ νδό Ηπείξνπ κέρξη ηελ νδό Καλειινπνύινπ.
Δπεηδή γηα ηελ ζπληέιεζε ηεο απαιινηξίσζεο θαη κεηά ην ππ’ αξηζ. πξση.
Π12.112/19-10-2018 ππεξεζηαθό ζεκείσκα ηνπ Τκήκαηνο Πνιενδνκηθώλ Δθαξκνγώλ ηεο
Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο πξέπεη λα θαζνξηζζεί
ε πξνζσξηλή ηηκή κνλάδνο απνδεκίσζεο ησλ ξπκνηνκνύκελσλ αθηλήησλ θαη ησλ επ’
απηώλ επηθεηκέλσλ, ν Γήκνο πξέπεη λα επηδηώμεη ηνλ δηθαζηηθό θαζνξηζκό ηεο
απνδεκίσζεο από ην αξκόδην δηθαζηήξην.
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