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Αριθμός 48 

5
η
 σνεδρίαζη 

Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής Γήμοσ Παηρέων 

ηης 17
ης

 Ηοσλίοσ 2020 

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

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

ζήκεξα ηελ 17
η
 Ηοσλίοσ 2020, εκέξα Παραζκεσή θαη ώξα 11.00π.μ. κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξόεδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, με αριθμό 5/13-06-

2020¸ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα επηά (7) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

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

Δηξήλε Κνπξή– ηαθηηθό κέινο 6) Γεκήηξηνο Πειεθνύδαο - ηαθηηθό κέινο 7) Θεόδσξνο 

Ξπιηάο– ηαθηηθό κέινο θαη 8) Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

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

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζ. απόθαζεο 48/2020). 

Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζ. απόθαζεο 50/2020). 

Οη θ.θ. Υξήζηνο Κνξδάο, Αζαλάζηνο Γνύξνο 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 (2
ν
) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο 

ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 8107/26-6-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 7970/25-06-2020 εηζήγεζε ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο 

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

ρεδηαζκνύ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο- ηνλ θ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

– Δληαύζα - ΘΔΜΑ «Δμέηαζε έλζηαζεο θαηά ηεο ππ. αξηζ. 186/22-3-2019 Απόθαζεο 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξώλ (ΑΓΑ: 69ΗΞΧΞΗ-ΥΓ1), αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε 

εγθεθξηκέλνπ Ρπκνηνκηθνύ ρεδίνπ Πόιεσο Παηξώλ επί πξνβιεπνκέλνπ από ην ρέδην 

Πόιεσο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ πιαηείαο ζην Ο.Σ./Κ.Υ. 1185κ, πξνβιεπνκέλσλ δξόκσλ 

κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 1185η θαη 1185ζ θαη πξνβιεπνκέλνπ ρώξνπ παηδηθνύ ζηαζκνύ ζην 

Ο.Σ./Κ.Φ. 1185η ηδηνθηεζίαο θ.θ. Βαξβάξαο Παλαγησηαθνπνύινπ, Γεκεηξίνπ 

Παλαγησηαθόπνπινπ, Αγγειηθήο Αδακαληίδνπ θαη Ησάλλαο Παλαγησηαθνπνύινπ ζηελ 

πεξηνρή «Φαξνθάτ», ιόγσ άξζεο απαιινηξίσζεο». -ρεηηθά:  -1.Ζ ππ’ αξηζ. πξση. 

8689/Π1382/6-2-2019 αίηεζε ηεο θαο Βαξβάξαο Παλαγησηαθνπνύινπ. -2.Ζ ππ’ αξηζκ. 

186/22-3-2019 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ. -3.Ζ από 4-4-2019 

Αλαθνίλσζε ηεο Γ/λζεο καο ε νπνία δεκνζηεύηεθε ηελ Σξίηε 16 Απξηιίνπ 2019 θαη ηελ 

Σεηάξηε 17 Απξηιίνπ 2019 ζηηο εθεκεξίδεο «ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ» θαη «ΓΝΧΜΖ». -4.Ζ 

ππ. αξηζκ. πξση. 30589/Π5231/17-5-2019 εηδνπνίεζε ηεο Γ/λζεο καο πξνο ηνπο 

θεξόκελνπο ηδηνθηήηεο ησλ εκπιεθόκελσλ ηδηνθηεζηώλ. -5.Ζ από 18-7-2019 ππνβιεζείζα 

έλζηαζε ησλ θ.θ. Βαξβάξαο Παλαγησηαθνπνύινπ, Ησάλλαο Παλαγησηαθνπνύινπ θαη 

Αγγειηθήο Παλαγησηαθνπνύινπ (αξηζκ. πξση. 44469/18-7-2019). -ε ζπλέρεηα ηεο αξηζκ. 
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186/22-3-2019 απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ, αλαθνξηθά κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε εγθεθξηκέλνπ Ρπκνηνκηθνύ ρεδίνπ Πόιεσο Παηξώλ επί πξνβιεπνκέλνπ από 

ην ρέδην Πόιεσο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ πιαηείαο ζην Ο.Σ./Κ.Υ. 1185κ, πξνβιεπνκέλσλ 

δξόκσλ κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 1185η θαη 1185ζ θαη πξνβιεπνκέλνπ ρώξνπ παηδηθνύ ζηαζκνύ 

ζην Ο.Σ./Κ.Φ. 1185η ηδηνθηεζίαο θ.θ. Βαξβάξαο Παλαγησηαθνπνύινπ, Γεκεηξίνπ 

Παλαγησηαθόπνπινπ, Αγγειηθήο Αδακαληίδνπ θαη Ησάλλαο Παλαγησηαθνπνύινπ ζηελ 

πεξηνρή «Φαξνθάτ», ιόγσ άξζεο απαιινηξίσζεο, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:  -Με ηελ ππ. 

αξηζ. 186/22-3-2019 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξώλ (ΑΓΑ : 69ΗΞΧΞΗ-ΥΓ1), 

εγθξίζεθε νκόθσλα, ε  ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ πόιεο, επί πξνβιεπνκέλνπ 

από ην ρέδην Πόιεσο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ πιαηείαο ζην Ο.Σ./Κ.Υ. 1185κ, 

πξνβιεπνκέλσλ δξόκσλ κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 1185η θαη 1185ζ θαη πξνβιεπνκέλνπ ρώξνπ 

παηδηθνύ ζηαζκνύ ζην Ο.Σ./Κ.Φ. 1185η ηεο πεξηνρήο «Φαξνθάτ», ηδηνθηεζίαο ησλ 

αηηνύλησλ θ.θ. Βαξβάξαο Παλαγησηαθνπνύινπ, Γεκεηξίνπ Παλαγησηαθόπνπινπ, 

Αγγειηθήο Παλαγησηαθνπνύινπ - Αδακαληίδνπ θαη Ησάλλαο Παλαγησηαθνπνύινπ, ιόγσ 

άξζεο απαιινηξίσζεο (ζρεηηθή ε αξηζκ. 437/30-6-2006 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ) θαη ε ελ ιόγσ ηξνπνπνίεζε πεξηγξάθεηαη θαη απεηθνλίδεηαη ζην 

από Οθησβξίνπ 2018 ζεσξεκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – 

Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ & Γόκεζεο, ην νπνίν θαη έρεη εγθξηζεί από ην Τ.ΠΟ.Θ.Α. 

Π.Δ. Αραΐαο θαηόπηλ ηνπ αξηζ. πξση. 328767/6510/26-10-2018 εγγξάθνπ ηεο Γ/λζεο 

ΠΔ.ΥΧ.Υ. ηεο Π.Γ.Δ.. -*Με ηα αλσηέξσ ζρεηηθά (3) – (4) έγγξαθα ηεξήζεθε ε 

πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία αλάξηεζεο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.Γ/ηνο ηεο 17-7-1923. -*ηα 

πιαίζηα ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο ππνβιήζεθε ε ζρεηηθή (5) έλζηαζε, ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη ηα εμήο: -Ζ από 18-7-2019 έλζηαζε ησλ θ.θ. Βαξβάξαο Παλαγησηαθνπνύινπ, 

Ησάλλαο Παλαγησηαθνπνύινπ θαη Αγγειηθήο Παλαγησηαθνπνύινπ, ε νπνία ππεβιήζε 

εκπξόζεζκα, αλαθέξεη ηα εμήο: -«Δλίζηακαη θαηά ηεο απόθαζεο ηνπ Γήκνπ γηα 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο, θαη επεηδή ζην έγγξαθν από ηε πλεδξίαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ αιιά θαη ζην ηειεπηαίν ηνπνγξαθηθό ππάξρνπλ πνιιέο αλαθξίβεηεο 

αζάθεηεο θαη παξαιείςεηο ζέισ λα ζαο αλαθέξσ ελδεηθηηθά ηα εμήο: -1)Σν ζέκα δελ μεθηλά 

ην 1990 αιιά από ην 1950 έηνο αγνξάο ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ζπλερίδεη ην 1970 κε ηελ 

έληαμή ηεο ζην ζρέδην πόιεο κε κόλν δξόκν ηελ νδό Γσδώλεο. -2)Σν 1975 εθδόζεθε άδεηα 

γηα αλέγεξζε νηθνδνκήο ε νπνία αλαζεσξήζεθε ην 1982 κεηά από δηθαζηηθή απόθαζε γηα 

άξζε απαιινηξίσζεο. -3)Σν 1990 ν Γήκνο πξνρώξεζε ζε αλαζεώξεζε θαη ηξνπνπνίεζε 

ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο όρη κε λόκηκεο δηαδηθαζίεο. ηελ ζπλέρεηα ρηίζηεθε ην ρνιείν θαη ηα 

ππόινηπα ραξαθηεξίζηεθαλ σο θνηλόρξεζηνη θαη θνηλσθειείο ρώξνη (δειαδή κε δύν 

επηπιένλ δξόκνπο θαη πιαηείεο). Αλ θαη ζηα θηίξηα απηά ζηεγάδνληαη δύν εηδηθά ζρνιεία, 

ζε όια ηα έγγξαθα θαη ηνπνγξαθηθά θέξνληαη σο πξνβιεπόκελνη ρώξνη γηα ηελ αλέγεξζε 

Παηδηθνύ ηαζκνύ. -4)Σν 2000 έγηλε δεύηεξε πξνζθπγή γηα άξζε απαιινηξίσζεο. -5)Σν 

όλνκα ηνπ Μεραληθνύ θ. Αξγπξόπνπινπ θαθώο αλαθέξεηαη αθόκα θαη ζήκεξα ζηα 

δηάθνξα έγγξαθα. Σν κόλν πνπ έθαλε (ρσξίο θακία κειέηε) παξνπζίαζε ζην Γηθαζηήξην ην 

ζρέδην ηνπ θ. Θεόδσξνπ Σδόια θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηθεγόξν θ. Νηθνιόπνπιν θαη ηνλ 

αξκόδην ππάιιειν ηνπ Γήκνπ ρσξίο θακία ελεκέξσζε ζε εκάο ηα δεκνζίεπζαλ ζε ΦΔΚ ην 

νπνίν ζηελ ζπλέρεηα αθπξώζεθε. Όζν γηα ην Γήκν; Δλώ καο αγλνεί επηδεηθηηθά θαη βάδεη 

όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα εκπόδηα ώζηε λα ιπζεί θάπνηε απηό ην ζέκα, λνηάδεηαη ηάρα 

γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ αζθαιή θπθινθνξία, ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο. Αθόκε αλαθέξεη 

όηη : θαλέλα αθίλεην δελ ζίγεηαη όηαλ ην ζπίηη ζα κείλεη ρσξίο κπαιθόληα, όηη ηα νηθόπεδα 

δελ θαζίζηαηαη κε άξηηα όηαλ ην έλα ράλεηαη ζρεδόλ νιόθιεξν θαη ην άιιν νηθνδνκείηαη 
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θαη’ εμαίξεζε ζηα 80 πεξίπνπ κέηξα πνπ απνκέλνπλ. Καη ηώξα 13 ρξόληα κεηά ην δεύηεξν 

δηθαζηήξην ζα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ΤΠΟΘΑ πνπ είλαη απιά γλσκνδνηηθό 

όξγαλν όηαλ έρεη αγλνήζεη ηόζεο δηθαζηηθέο θαη άιιεο αθπξσηηθέο απνθάζεηο. Γηα όια 

απηά έρνπκε δεηήζεη ηελ ζπλδξνκή ηνπ Ννηίνπ Γηακεξίζκαηνο πνπ γλσξίδεη πνιύ θαιά ηα 

πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο. Βεβαίσο γηα όζα παξαπάλσ ζαο πεξηγξάθσ ππάξρνπλ ηα 

αληίζηνηρα έγγξαθα πνπ γηα δεθαεηίεο ζηνηβάδνληαη ζην Γήκν θαη ζαο δεηώ κε ηελ 

έλζηαζή κνπ απηή λα εμεηάζεηε εθ λένπ ώζηε λα βξεζεί επηηέινπο κία ιύζε». -Αλαθνξηθά 

κε ηελ παξαπάλσ έλζηαζε, επηζεκαίλνπκε ηα εμήο: -Με ηελ αξηζκ. πξση. Υ6274/27-6-

1990 (ΦΔΚ 332/Γ/4-7-1990) απόθαζε Ννκάξρε Αραΐαο, εγθξίζεθε ε Πνιενδνκηθή κειέηε 

αλαζεώξεζεο (ηξνπνπνίεζεο) ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο θαη ησλ όξσλ θαη 

πεξηνξηζκώλ δόκεζεο ηεο πεξηνρήο Φαξνθάτ θαη θαζνξίζηεθαλ : πξνβιεπόκελνο 

θνηλόρξεζηνο ρώξνο πιαηείαο ζην Ο.Σ./Κ.Υ. 1185κ, πξνβιεπόκελνη θνηλόρξεζηνη ρώξνη 

νδώλ κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 1185η θαη 1185ζ (πάξνδνο ΒΜ6), Ο.Σ. 1185ζ θαη Ο.Σ. 1071 (νδόο 

Γσδώλεο), Ο.Σ. 1185ζ θαη Ο.Σ. 1185ε (νδόο Γεκνθώληνο) θαζώο θαη πξνβιεπόκελνο 

θνηλσθειήο ρώξνο παηδηθνύ ζηαζκνύ ζην Ο.Σ./Κ.Φ. 1185η, ζηελ ηδηνθηεζία ζπλνιηθνύ 

εκβαδνύ 1.469,00 η.κ. ζύκθσλα κε ην αξρηθό ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα (11/2006 ηνπ θ. 

Γεσξγίνπ Αξγπξόπνπινπ) ησλ αηηνύλησλ ζπληδηνθηεηώλ θ.θ. Βαξβάξαο 

Παλαγησηαθνπνύινπ, Γεκεηξίνπ Παλαγησηαθόπνπινπ, Αγγειηθήο Αδακαληίδνπ θαη 

Ησάλλαο Παλαγησηαθνπνύινπ. -Με ηελ ππ’ αξηζ. 437/30-6-2006 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, αίξεηαη ε επηβιεζείζα απαιινηξίσζε ζην ξπκνηνκνύκελν αθίλεην 

εκβαδνύ 1.523,60 η.κ. (ζύκθσλα κε ην θείκελν ηεο δηθαζηηθήο απόθαζεο), ην νπνίν 

πεξηβάιιεηαη από ηα κε αξηζκνύο 1185Δ, 1185Ε, 1185Β, 1185Α, 1070, 1071 & 1181 Ο.Σ. 

ηνπ .Π.Π., θεξόκελσλ ηδηνθηεηώλ θ.θ. Βαξβάξαο Παλαγησηαθνπνύινπ, Γεκεηξίνπ 

Παλαγησηαθόπνπινπ, Αγγειηθήο Αδακαληίδνπ θαη Ησάλλαο Παλαγησηαθνπνύινπ. -

Δθδόζεθε ε αξηζκ. πξση. 15341/14-10-2008 απόθαζε Ννκάξρε Αραΐαο (ΦΔΚ 

506/ΑΑΠ/2008) ε νπνία αθπξώζεθε κε ηελ αξηζκ. πξση. 13957/7-10-2010 απόθαζε 

Ννκάξρε Αραΐαο (ΦΔΚ 482/ΑΑΠ/2010). -Οη ζπληδηνθηήηεο ππέβαιαλ εθ λένπ ζην Γήκν, 

ηελ ππ. αξηζκ. πξση. 11419/1-2-2011 αίηεζε, ε νπνία εμεηάζηεθε από ηελ αξκόδηα 

Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, εθδόζεθε ε ππ. αξηζκ. 451/22-6-2011 απόθαζε Γ.., θαηά ηεο 

νπνίαο  ππεβιήζεζαλ δύν (2) ελζηάζεηο νη νπνίεο εμεηάζηεθαλ θαη έγηλαλ ελ κέξεη δεθηέο,  

νπόηε αθπξώζεθε ε ππ. αξηζκ. 451/2011 απόθαζε Γ.. θαη εγθξίζεθε εθ λένπ ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Πόιεσο κε ηελ ππ. αξηζκ. 190/19-4-2013 απόθαζε Γ.., θαηά 

ηεο νπνίαο ππεβιήζε κία (1) εθπξόζεζκε έλζηαζε ησλ ζπληδηνθηεηώλ, ε νπνία εμεηάζηεθε 

(αλ θαη εθπξόζεζκε γηα ιόγνπο ρξεζηήο δηνίθεζεο) θαη απεξξίθζε νκνθώλσο κε ηελ 

έθδνζε ηεο ππ. αξηζκ. 631/20-11-2013 λεώηεξεο απόθαζεο Γ.. (ΑΓΑ : ΒΛ13ΧΞΗ-ΕΑ3). -

Με ην αξηζκ. πξση. 25033/Π889/14-2-2014 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, δηαβηβάζζεθε ν 

θάθεινο ηξνπνπνίεζεο ζηελ Γ/λζε ΠΔ.ΥΧ.Υ. ηεο Π.Γ.Δ. γηα ελέξγεηεο (ππνβνιή 

εηζήγεζεο πξνο Τ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Δ. Αραΐαο). -Λόγσ ηεο έθδνζεο ηεο αξηζκ. Α 10/2013 

απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο πκβνπιίνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ πεξί ηεο 

άκεζεο πξνώζεζεο ηνπ θαθέινπ ηξνπνπνίεζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζπληδηνθηεηώλ, 

εθδόζεθε ε αξηζκ. πξση. 66503/2233/14-3-2014 Δηζήγεζε ηεο Γ/λζεο ΠΔ.ΥΧ.Υ. ηεο 

Π.Γ.Δ. πξνο ην Τ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Δ. Αραΐαο. -ύκθσλα κε ην από 27-4-2017 Πξαθηηθό ηνπ 

Τ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Δ. Αραΐαο, ην πκβνύιην γλσκνδόηεζε νκνθώλσο «… ππέξ ηεο 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Πόιεσο Παηξώλ ζηα Ο.Σ. 1185Η, 1185ζ κεξηθώο ζύκθσλα κε 

ηελ ξπκνηνκηθή πξόηαζε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε ηηο εμήο παξαηεξήζεηο : α) λα κεησζεί ή 

θαηαξγεζεί ην πιάηνο ηεο πξαζηάο ζην ηκήκα ηεο ηδηνθηεζίαο πνπ βξίζθεηαη ζην Ο.Σ. 
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1185ε ώζηε λα θαηαζηεί θαη’ εμαίξεζε νηθνδνκήζηκν, β) λα επηβιεζεί πξαζηά πιάηνπο 

4,00 κέηξσλ ζην πξόζσπν ηεο ηδηνθηεζίαο ζην Ο.Σ. 1185ζ επί ηεο νδνύ Γσδώλεο όπσο 

πξνβιέπεηαη από ην ζρέδην πόιεο ζε όια ηα γεηηνληθά Ο.Σ. ηεο πεξηνρήο…». -Με ην ππ. 

αξηζκ. πξση. 168660/3137/4-7-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο ΠΔ.ΥΧ.Υ. ηεο Π.Γ.Δ., δεηήζεθε 

από ηελ Τπεξεζία καο «…παξαθαινύκε αξρηθά γηα ηε δηόξζσζε ηνπ ηνπνγξαθηθνύ 

ζρεδίνπ ηξνπνπνίεζεο ιακβάλνληαο ππόςε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ θαη ηελ δηόξζσζε ηεο 

εηζθνξάο ζε γε,  επεηδή ππνινγίζηεθε επί όιεο ηεο επηθάλεηαο ηεο ηδηνθηεζίαο θαη όρη επί 

ηεο ξπκνηνκνύκελεο απηήο θαη ζύκθσλα κε ηνλ Ν.4067/2012 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 62 ηνπ Ν.4280/2014 πνπ αλαθέξεηαη ζε κεησκέλε εηζθνξά γεο θαηά 25%. ηε 

ζπλέρεηα παξαθαινύκε γηα ηελ απνζηνιή ησλ δηνξζσκέλσλ ζρεδίσλ ζηελ Τπεξεζία καο 

… ώζηε λα ζηαιεί ζην ΤΠΟΘΑ Αραΐαο γηα ζεώξεζε…». -Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία 

επηθαηξνπνίεζεο – δηόξζσζεο ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο ηξνπνπνίεζεο 

νινθιεξώζεθε από ην Γήκν θαη ην αξκόδην Σκήκα Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ θαη κε ην 

αξηζκ. πξση. 53577/Π8784/22-10-2018 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο, δηαβηβάζζεθε γηα έιεγρν θαη 

ζεώξεζε από ην Τ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Δ. Αραΐαο θαη κε ην αξηζκ. πξση. 383448/7401/14-12-

2018 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο ΠΔ.ΥΧ.Υ. ηεο Π.Γ.Δ., ελεκεξώζεθε ν Γήκνο γηα ηελ 

«…πλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηξνπνπνίεζεο ζηα Ο.Σ./Κ.Υ. 1185ζ θαη Ο.Σ./Κ.Φ. 1185 

ζύκθσλα κε ηελ γλσκνδόηεζε ζε ζπκκόξθσζε δηθαζηηθήο απόθαζεο…». -Από ηα 

παξαπάλσ, πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηό όηη ε πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο πνπ έρεη ήδε εγθξηζεί κε 

νκόθσλε γλσκνδόηεζε από ην Τ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Δ. Αραΐαο, ιακβάλεη ππόςε ηεο ηα θάησζη 

θξηηήξηα: -Α) Σελ δηαηήξεζε εμ νινθιήξνπ ηεο δηώξνθεο νηθνδνκήο πνπ έρεη αλεγεξζεί 

λνκίκσο κε ηελ αξηζκ. 677/25-4-1975 νηθνδνκηθή άδεηα ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

ηεο ηέσο Ννκαξρίαο Αραΐαο, κε ηελ έλδεημε «ΡΤΜΟΣΟΜΟΤΜΔΝΟΝ» ζην όλνκα 

Νηθνιάνπ Παλαγησηαθόπνπινπ, -Β) Σελ απνδεκίσζε ησλ θεξόκελσλ ζπληδηνθηεηώλ θ.θ. 

Βαξβάξαο Παλαγησηαθνπνύινπ, Γεκεηξίνπ Παλαγησηαθόπνπινπ, Αγγειηθήο Αδακαληίδνπ 

θαη Ησάλλαο Παλαγησηαθνπνύινπ γηα ξπκνηνκνύκελα εδαθηθά ηκήκαηα ζπλνιηθνύ 

εκβαδνύ 514,95 η.κ. (πξνβιεπόκελνη Γεκνηηθέο νδνί : Γεκνθώληνο, Γσδώλεο, Παξόδνπ 

ΒΜ6) κε ηελ πξνζήθνπζα ηηκή κνλάδνο αληηθεηκεληθνύ πξνζδηνξηζκνύ πνπ ηζρύεη ζήκεξα 

ζηελ πεξηνρή (180,84 €/η.κ., ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. ΠΟΛ 1113/12-6-2018 απόθαζε 

Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, ΦΔΚ 2192/Β/12-6-2018) θαη κε εθηηκώκελε απνδεκίσζε ηηο : 

93.123,56 €, κεηά ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθώλ ζπκβνιαίσλ από αξκόδην πκβνιαηνγξάθν 

Παηξώλ. -Γ) Σελ δηαηήξεζε  αθηλήηνπ – γεσηεκαρίνπ εληόο ηνπ Ο.Σ. 1185ε εκβαδνύ 

140,80 η.κ. (θαη όρη 80 η.κ. πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλα ζηελ έλζηαζε) κε πξαζηά 1,0 

κέηξνπ (θαη όρη 4,0 κέηξσλ όπσο πξνβιέπεηαη), ιόγσ ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ 

ελαπνκέλνληνο ζρήκαηνο ηεο ηδηνθηεζίαο θαη πξνθεηκέλνπ απηή λα θαηαζηεί θαη’ εμαίξεζε 

νηθνδνκήζηκε (άξα θαη αμηνπνηήζηκε θαη εκπνξηθά εθκεηαιιεύζηκε) ζε όθεινο ησλ 

ηδηνθηεηώλ, ζύκθσλα κε ηελ γλσκνδόηεζε ηνπ Τ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Δ. Αραΐαο. -Γ) Με ηελ 

παξνύζα πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο, εμαζθαιίδεηαη αθελόο κελ ε ηδηνθηεζία ησλ αηηνύλησλ 

εληόο ησλ Ο.Σ. 1185κ θαη Ο.Σ. 1185ε, αθεηέξνπ δε ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο 

(βάζεη πνιενδνκηθώλ, θπθινθνξηαθώλ θιπ παξακέηξσλ), πάληα θαηά ην κέηξν ηνπ 

εθηθηνύ. -Καηόπηλ όισλ ησλ αλσηέξσ, ζαο απνζηέιινπκε ηνλ ζρεκαηηζζέληα θάθειν ηνπ 

ππόςε ζέκαηνο θαη παξαθαινύκε γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ σο ζέκα ζηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο 

Εσήο γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο εηζεγεηηθήο πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην απόθαζεο, 

εηζεγνύκελνη ηελ απόξξηςε ηεο πην πάλσ έλζηαζεο, εκκέλνληαο ζην πεξηερόκελν ηεο ππ’ 

αξηζκ. 186/22-3-2019 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ. -πλεκκέλα: -*Ζ 

αλσηέξσ ζρεηηθή (5) ππνβιεζείζα έλζηαζε. -*Ζ αξηζ. 186/22-3-2019 Απόθαζε Γ.. (ΑΓΑ 
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: 69ΗΞΧΞΗ-ΥΓ1) -*Σν από Οθησβξίνπ 2018 Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα (θι. 1:200) ηεο 

Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ & Γόκεζεο. –O Αληηδήκαξρνο 

Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο Μηραήι 

Αλαζηαζίνπ. 

 

Ζ Δπιηροπή Ποιόηηηας Εωής, κε ηελ δηεπθξίληζε όηη ζηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε ν 

θ. Γηνλύζηνο Βνξίζεο, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ εηζεγεηή – 

Aληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ θαη ηελ εθπξόζσπν ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ. Μεηά από αλαιπηηθή ζπδήηεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε επί ηνπ ζέκαηνο,   

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Αναβάλλει ηε ιήςε απόθαζεο επί ηνπ ζέκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί 

απηνςία ζην ρώξν από κέιε ηεο Δ.Π.Ε. Σν ζέκα ζα επαλεμεηαζζεί ζε επόκελε ζπλεδξίαζε 

ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο κε ηελ παξνπζία ηνπ αξκόδηνπ ππεξεζηαθνύ παξάγνληα. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                         Σα  Παρόνηα Μέλη 
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