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 επηεκβρίοσ  2020 

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

  

Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 22
α
 επηεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 33/18-9-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής 

Δπηηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (42) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2]  Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 

5] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο - ηαθηηθό κέινο, 7] 

Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο, 9] Φξήζηνο 

Κνξδάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Ησάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 617/2020) θαη 

απνρώξεζε από απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 13
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

(αξηζκόο απνθάζεσο 629/2020).  

Ο θ. Φξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο,  απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

620/2020). 

Ο θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο,  απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

621/2020). 

Ο θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 622/2020). 

Ο θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 15
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

631/2020). 

Ο θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ 

θαη θιήζεθε.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ην αξηζ. (4) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε αζθεζείζαο αίηεζεο εθνύζηαο 

δηθαηνδνζίαο γηα αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Πόξηεο» ηεο πεξηνρήο «Κξύα Ηηεώλ – 

Εαξνπριέηθα»», (ζρεηηθό ην αξηζ. 12670/21-9-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. 

Γεκάξρνπ, ε αξηζ. 12587/18-9-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, 

Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη 

Ννκηθήο Υπεξεζίαο θαη ε αξηζ. 12583/18-9-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία 

πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Κσλζηαληίλαο Παπαδνπνύινπ), νη 

νπνίεο έρνπλ σο εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε αζθεζείζαο αίηεζεο εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο γηα αθίλεην 

πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Πόξηεο» ηεο πεξηνρήο «Κξύα Ηηεώλ – Εαξνπριέηθα»΄΄ - ΣΦΔΤ.: 

Ζ ππ’ αξ. 12583/18-09-2020 Γλσκνδόηεζε Γξαθείνπ Ννκηθώλ Σπκβνύισλ -

Παξαθαινύκε λα ιάβεηε απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε  αζθεζείζαο αίηεζεο εθνπζίαο 
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δηθαηνδνζίαο γηα αθίλεην  πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Πόξηεο» ηεο πεξηνρήο «Κξπά Ηηεώλ –

Εαξνπριετθα» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξ.12583/18-09-2020 

Γλσκνδόηεζε ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθώλ Σπκβνύισλ. - Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, 

Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη 

Ννκηθήο Υπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο». – ΓΝΨΜΟΓΟΤΖΣΖ - Σύκθσλα κε ζηνηρεία 

πνπ καο δηαβηβάζηεθαλ από ην Τκήκα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ηεο Γηεύζπλζεο Γηαρείξηζεο 

Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ηκήκα ηνπ γεσηεκαρίνπ κε 

ΚΑΔΚ 061671077001/0/0 πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Πόξηεο» ηεο πεξηνρήο «Κξύα Ηηεώλ – 

Εαξνπριέηθα», ην νπνίν απνηππώζεθε από ην Τκήκα Τνπνγξαθηθώλ Δθαξκνγώλ ηεο 

Γηεύζπλζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Διέγρνπ Γόκεζεο ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ σο έρνλ ζπλνιηθή έθηαζε 4,485,78 η.κ ραξαθηεξηζκέλν σο θνηλσθειήο 

ρώξνο αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ από ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθό ζρέδην εκθαίλεηαη σο 

«αγλώζηνπ ηδηνθηήηε». Ψο εθ ηνύηνπ θαη ιόγσ απόθηεζεο ηεο θπξηόηεηαο ηνπ σο άλσ 

γεσηεκαρίνπ δπλάκεη λόκηκα κεηαγεγξακκέλσλ ζπκβνιαηνγξαθηθώλ πξάμεσλ, 

απαηηνύληαλ δηόξζσζε ηεο ιαλζαζκέλεο θηεκαηνινγηθήο εγγξαθήο κε αίηεζε εθνπζίαο 

δηθαηνδνζίαο άξζξνπ 6 παξ. 3 λ. 2664/1998 δηαηαζζνκέλεο θαη ζρεηηθήο ρσξηθήο 

κεηαβνιήο. - Σπλεπεία ησλ αλσηέξσ έρσ ηε γλώκε όηη πξέπεη λα εγθξηζεί ε από 18-6-2019 

ππ’ αξηζ. εθζ. θαηαζ. 1721/20-6-2020 αζθεζείζα αίηεζε εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο θαη’ 

άξζξ. 6 παξ. 3 λ. 2664/1998 θνηλνπνηεζείζα πξνο ην Διιεληθό Γεκόζην θαη ζηνπο 

αλαθεξνκέλνπο ζην θηεκαηνινγηθό θύιιν ηνπ αθηλήηνπ σο δηεθδηθνύληεο εκπξάγκαηα 

δηθαηώκαηα επί ηνπ αλσηέξσ εληαίνπ γεσηεκαρίνπ Φξήζην Παλίηζα ηνπ Γεκεηξίνπ, 

Καλέιιν Απνζηνιόπνπιν ηνπ Αλδξέα θαη «ΓΔΖ Α.Δ.». - Ζ επί παγία αληηκηζζία 

πιεξεμνύζηα δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θα Κσλζηαληίλα Παπαδνπνύινπ».- 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, κε ηε δηεπθξίληζε όηη απνρώξεζε από ηελ 

ηειεδηάζθεςε ν θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο 

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη έιαβε ππόςε ηελ ππ’ αξηζ. 12583/18-9-2020 

Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, 

θαο Κσλζηαληίλαο Παπαδνπνύινπ, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Δγθρίλεη ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 12583/18-9-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί 

παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαο Κσλζηαληίλαο 

Παπαδνπνύινπ, ηελ από 18-6-2019 αζθεζείζα αίηεζε εθούζηας δηθαηοδοζίας (ππ’ 

αξηζ. εθζ. θαηαζ. 1721/20-6-2020) ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαη’ άξζξ. 6 παξ. 3 λ. 2664/1998 

θνηλνπνηεζείζαο πξνο ην Διιεληθό Γεκόζην θαη ζηνπο αλαθεξνκέλνπο ζην θηεκαηνινγηθό 

θύιιν ηνπ αθηλήηνπ σο δηεθδηθνύληεο εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα επί ηνπ αλσηέξσ εληαίνπ 

γεσηεκαρίνπ Φξήζην Παλίηζα ηνπ Γεκεηξίνπ, Καλέιιν Απνζηνιόπνπιν ηνπ Αλδξέα θαη 

«ΓΔΖ Α.Δ.», γηα δηόξζσζε θηεκαηνινγηθήο εγγξαθήο γηα αθίλεην πνπ βξίζθεηαη αθίλεην  

πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Πόξηεο» ηεο πεξηνρήο «Κξπά Ηηεώλ – Εαξνπριετθα» ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ. 

 

Γηεσθρηλίδεηαη όηη, ζύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δηαβηβάζηεθαλ ζην Γξαθείν 

Ννκηθώλ Σπκβνύισλ από ην Τκήκα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ηεο Γηεύζπλζεο Γηαρείξηζεο 

Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ηκήκα ηοσ γεφηεκατίοσ κε 

ΚΑΔΚ 061671077001/0/0 πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Πόξηεο» ηεο πεξηνρήο «Κξύα Ηηεώλ – 

Εαξνπριέηθα», ην νπνίν απνηππώζεθε από ην Τκήκα Τνπνγξαθηθώλ Δθαξκνγώλ ηεο 

Γηεύζπλζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Διέγρνπ Γόκεζεο ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ σο έρνλ ζπλνιηθή έθηαζε 4,485,78 η.κ. ραξαθηεξηζκέλν σο θνηλσθειήο 
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ρώξνο αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ από ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθό ζρέδην εκθαίλεηαη σο 

«αγλώζηνπ ηδηνθηήηε». Ψο εθ ηνύηνπ θαη ιόγσ απόθηεζεο ηεο θπξηόηεηαο ηνπ σο άλσ 

γεσηεκαρίνπ δπλάκεη λόκηκα κεηαγεγξακκέλσλ ζπκβνιαηνγξαθηθώλ πξάμεσλ, 

απαηηνύληαλ δηόξζσζε ηεο ιαλζαζκέλεο θηεκαηνινγηθήο εγγξαθήο κε αίηεζε εθνπζίαο 

δηθαηνδνζίαο άξζξνπ 6 παξ. 3 λ. 2664/1998 δηαηαζζνκέλεο θαη ζρεηηθήο ρσξηθήο 

κεηαβνιήο. 

 

 
                  Ο Πρόεδρος                                    Σα σκκεηέτοληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 
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