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Επιηροπής Ποιόηηηας Ζωής Δήμοσ Παηρέων 

ηης 5
ης

 Οκηωβρίοσ 2020 

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

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 5
η
 Οκηωβρίοσ 2020, εκέξα Δεσηέρα θαη ώξα 11.00 π.μ. κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε αξηζκό 7/01-10-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζω ηηλεδιάζκεψης ζσνεδρίαζη ηης Επιηροπής Ποιόηηηας Ζωής, 

ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσο ζηα (11) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο 

απηήο: 

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

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

ηαθηηθό κέινο 6) Γεκήηξηνο Πειεθνύδαο – ηαθηηθό κέινο 7) Θεόδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθό κέινο 

8) Αζαλάζηνο Γνύξνο – ηαθηηθό κέινο 9) Παλαγηώηεο Μειάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10) 

Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Οη θ.θ. Ήξα – Δηξήλε Κνπξή, Γηνλύζηνο Βνξίζεο θαη Γεώξγηνο Ρώξνο - ηαθηηθά κέιε δελ 

ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

Ο θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθό κέινο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απόθαζεο 67/2020). 

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

ζπλεδξηάζεσο. 

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην (9ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 12377/15-9-

2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 12173/11-09-2020 

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 «Απνδεκίσζε πξνβιεπόκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ (πιαηεία, 

ζην Ο.Σ. 3132) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 40-7111.00035 (ΑΣΑ) ησλ εμόδσλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, ηδηνθηεζίαο ηεο θ. Γθνηζνπνύινπ 

Σαζίαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 2/95 πξάμε εθαξκνγήο ησλ πεξηνρώλ «Αξόε – 

ακαθηά – Γηάθνπ – Παγώλα – Γεξνθνκεηό – Δγιπθάδα» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηελ 

ππ’ αξηζκ. 76/2003 δηνξζσηηθή πξάμε επί απηήο». -αο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλσο ζε 

θσηναληίγξαθν ηηο από 6563/10.02.20, 33296/3.08.20 & 35882/19.08.20 αηηήζεηο ηεο θ. 

Γθνηζνπνύινπ - Πξνύληδνπ Σαζίαο, θαη ηελ ππ’ αξηζ. 46/2006 απόθαζε ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, πνπ αθνξά ηνλ θαζνξηζκό ηηκήο κνλάδαο 

απνδεκίσζεο θαη ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο -ύκθσλα κε ην πεξηερόκελν ηεο ππ’ αξηζ. 

2/95 πξάμε εθαξκνγήο ησλ πεξηνρώλ «Αξόε – ακαθηά – Γηάθνπ – Παγώλα – 

Γεξνθνκεηό – Δγιπθάδα» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηελ ππ’ αξηζ. 76/2003 δηνξζσηηθή 

πξάμε επί απηήο, ν Γήκνο νθείιεη ζηελ αηηνύζα, απνδεκίσζε, ιόγσ επηπιένλ 

ξπκνηόκεζεο από ηελ ζεσξεηηθά νθεηιόκελε εηζθνξά γεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1337/83, 

γηα εδαθηθό ηκήκα εκβαδνύ, 32,10κ2, πνπ ζύκθσλα κε ηελ ηηκή ησλ 180,00€/κ2 (όπσο 

απηή θαζνξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 46/2006 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ 

Παηξώλ) αληηζηνηρεί ζε νθεηιόκελν πνζό εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ: 32,10κ2 x 180,00 €/κ2 
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= 5.778,00€ -Δπίζεο κε ηελ αλσηέξσ απόθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ, θαζνξίζηεθε ε 

ακνηβή ηνπ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ, ζε 3% επί ηνπ πνζνύ ηεο νξηζηηθήο απνδεκίσζεο, 

δειαδή (3%*5.778,00€)=173,34€, θαη ηα Γηθαζηηθά έμνδα ζε 200,00€, νπόηε ε ζπλνιηθή 

νθεηιή ηνπ Γήκνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ: (5.778,00 + 173,34 + 200,00)€ = 6.151,34€. 

-Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε λα ηεζεί ην ζέκα ππόςε ηνπ ώκαηνο ώζηε λα 

εγθξίλεη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ Ν. 3463/06 Κύξσζε ηνπ θώδηθα Γήκσλ 

θαη Κνηλνηήησλ” (ΦΔΚ 114/Α/8-6-06) θαη ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν3852/2010 (ΦΔΚ 

87/η.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», ηελ απνδεκίσζε πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπλνιηθό 

πνζό 6.151,34€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 40-7111.00035 (ΑΣΑ) ησλ εμόδσλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

απαιινηξίσζε ηνπ ππό ηα ζηνηρεία (Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-Α1) εδαθηθνύ 

ηκήκαηνο πξνβιεπνκέλνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ (πιαηεία, ζην Ο.Σ.3132), όπσο απηό 

θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ κερ/θνύ Υξπζνβαιάληε 

Παπαδάθε θαη ην νπνίν ε ηδηνθηήηξηα ζα κεηαβηβάζεη ζηνλ Γήκν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζρεηηθνύ ζπκβνιαίνπ. -πκπιεξσκαηηθά ζαο πιεξνθνξνύκε όηη, κεηά ηελ ππνγξαθή 

ηνπ ζρεηηθνύ ζπκβνιαίνπ ζα κπνξεί άκεζα λα δηαλνηρζεί ε πξνβιεπόκελε πιαηεία ζην 

Ο.Σ. 3132 ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 750,00κ2, δεδνκέλνπ όηη ε ππόινηπε έρεη εμαζθαιηζηεί 

από εηζθνξέο (άξζξν 8 ηνπ Ν. 1337/83) νκόξσλ ηδηνθηεηώλ -Ο Αληηδήκαξρνο 

Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο –Μηραήι 

Αλαζηαζίνπ.- 

 

Η Επιηροπή Ποιόηηηας Ζωής αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ 

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

ηηο από 6563/10.02.20, 33296/3.08.20 & 35882/19.08.20 αηηήζεηο ηεο θαο Γθνηζνπνύινπ 

- Πξνύληδνπ Σαζίαο θαη ηελ ππ’ αξηζ. 46/2006 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ 

Παηξώλ πνπ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκό ηηκήο κνλάδαο απνδεκίσζεο, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 
 

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 191 ηνπ Ν. 3463/06 Κύξσζε ηνπ θώδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ” (ΦΔΚ 114/Α/8-6-06), η Επιηροπή Ποιόηηηας Ζωής 

ειζηγείηαι ζηο Δημοηικό σμβούλιο να εγκρίνει ηελ απνδεκίσζε πξνβιεπόκελνπ 

θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ (πιαηεία, ζην Ο.Σ. 3132), ηδηνθηεζίαο ηεο θαο Γθνηζνπνύινπ 

Σαζίαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 2/95 πξάμε εθαξκνγήο ησλ πεξηνρώλ «Αξόε – 

ακαθηά – Γηάθνπ – Παγώλα – Γεξνθνκεηό – Δγιπθάδα» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηελ 

ππ’ αξηζ. 76/2003 δηνξζσηηθή πξάμε επί απηήο, πνπ αληηζηνηρεί ζε ζσνολικό ποζό 

6.151,34€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 40-7111.00035 (ΑΣΑ) ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απαιινηξίσζε ηνπ ππό ηα 

ζηνηρεία (Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-Α1) εδαθηθνύ ηκήκαηνο πξνβιεπνκέλνπ 

θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ (πιαηεία, ζην Ο.Σ.3132), όπσο απηό θαίλεηαη ζην ζρεηηθό 

ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ κερ/θνύ Υξπζνβαιάληε Παπαδάθε θαη ην νπνίν ε 

ηδηνθηήηξηα ζα κεηαβηβάζεη ζηνλ Γήκν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ ζπκβνιαίνπ. 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ ζπκβνιαίνπ  ζα κπνξεί άκεζα λα δηαλνηρζεί ε 
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πξνβιεπόκελε πιαηεία ζην Ο.Σ. 3132 ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 750,00κ2, δεδνκέλνπ όηη ε 

ππόινηπε έρεη εμαζθαιηζηεί από εηζθνξέο (άξζξν 8 ηνπ Ν. 1337/83) νκόξσλ ηδηνθηεηώλ. 

 
Γηεπθξηλίδεηαη όηη: 

ύκθσλα κε ην πεξηερόκελν ηεο ππ’ αξηζ. 2/95 πξάμε εθαξκνγήο ησλ πεξηνρώλ 

«Αξόε – ακαθηά – Γηάθνπ – Παγώλα – Γεξνθνκεηό – Δγιπθάδα» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

θαη ηελ ππ’ αξηζ. 76/2003 δηνξζσηηθή πξάμε επί απηήο, ν Γήκνο νθείιεη ζηελ αηηνύζα, 

απνδεκίσζε, ιόγσ επηπιένλ ξπκνηόκεζεο από ηελ ζεσξεηηθά νθεηιόκελε εηζθνξά γεο 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1337/83, γηα εδαθηθό ηκήκα εκβαδνύ, 32,10κ2, πνπ ζύκθσλα κε ηελ 

ηηκή ησλ 180,00€/κ2 (όπσο απηή θαζνξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 46/2006 απόθαζε ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ) αληηζηνηρεί ζε νθεηιόκελν πνζό εθ κέξνπο ηνπ 

Γήκνπ: 32,10κ2 x 180,00 €/κ2 = 5.778,00€  

Δπίζεο, κε ηελ αλσηέξσ απόθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ, θαζνξίζηεθε ε ακνηβή ηνπ 

πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ, ζε 3% επί ηνπ πνζνύ ηεο νξηζηηθήο απνδεκίσζεο, δειαδή 

(3%*5.778,00€)=173,34€, θαη ηα Γηθαζηηθά έμνδα ζε 200,00€, νπόηε ε ζπλνιηθή νθεηιή 

ηνπ Γήκνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ: (5.778,00 + 173,34 + 200,00)€ = 6.151,34€. 
 

 

 

Ο Πρόεδρος                                           Σα  Παρόνηα Μέλη 

 

 

ΜΘΥΑΗΛ  ΑΝΑΣΑΘΟΤ          ΥΡΗΣΟ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ 

        ΥΡΗΣΟ ΚΟΡΔΑ 

        ΔΘΟΝΤΘΟ ΠΛΕΑ 

              ΝΘΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 

              ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΠΕΛΕΚΟΤΔΑ 

        ΑΘΑΝΑΘΟ ΔΟΤΡΟ 

        ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ 

        ΘΩΑΝΝΗ ΣΘΜΠΟΤΚΗ 
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