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Αξηζκόο 365 

25
ε
 Σπλεδξίαζε 

Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Παηξέσλ 

ηεο 9
εο

 Δεθεκβξίνπ 2020 
------------------------ 

 

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 9
ε
 Δεθεκβξίνπ 2020, εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα 17.30, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκό 25/4-12-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη 

δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ, 

γηα ηελ εμέηαζε ησλ (26) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη ζπκκεηείραλ  ηα παξαθάησ Μέιε 

ηνπ ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο - Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε - Αληηπξόεδξνο, 3)  

Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία – Γξακκαηεύνπζα, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ 

Μηραήι- Αλη/ξρνο, 6) Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο - Αλη/ξρνο, 

8) Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 10) Σνγηνπνύινπ 

Αλαζηαζία - Αλη/ξρνο, 11) Αζπξνύιηα νθία, 12) Γθέζηα Δηξήλε, 13) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 14) 

Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 15) Μνδέο Αζαλάζηνο, 16) Νηάξνπ Μαξία, 17) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 18) 

Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 19) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 20) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 21) 

Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 22) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 23) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 24) Γνύξνο 

Αζαλάζηνο, 25) Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 26) Καπθάο Γεώξγηνο, 27) Κνπλάβεο Αληώληνο, 28) 

Μνίξαιεο Νηθόιανο, 29) Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 30) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 31) Νηξίληαο 

Θεόδσξνο, 32) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 33) Παηνύραο Υξήζηνο, 34) Ρώξνο Γεώξγηνο, 35) βόιεο 

Κσλζηαληίλνο, 36) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 37) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 38) Σξηαληαθπιιόπνπινο 

Ναπνιέσλ, 39) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 40) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  41) Φσκάο Πέηξνο. 

Οη θ.θ Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Κνξδάο Υξήζηνο, ακνύξε-Βαγελά Αθξηβή, Γξεγόξεο Ζιίαο, 

Παπαδεκάηνο Νηθόιανο θαη ηαδήκαο Βαζίιεηνο δελ εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε από ηελ αξρή 

ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγόηεξα.  

Οη θ.θ. Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο θαη Φηινπνύινπ Μαξία δελ εηζήιζαλ ζηελ 

ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

 Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο 

Παηξέσλ. 

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

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

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζαλ θαη νη θ.θ. ακνύξε - Βαγελά Αθξηβή, 

ηαδήκαο Βαζίιεηνο, Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, Κνξδάο Υξήζηνο, ελώ απνρώξεζαλ νη θ. θ. Καπθάο 

Γεώξγηνο θαη Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο.    

 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 3 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Απνδεκίσζε πξνβιεπνκέλνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ (δξόκνο κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 3174 & 

2023), ηδηνθηεζίαο ησλ θ.θ. Γεσξγίνπ, Γεκεηξίαο & Κσλ/λνπ Σξηαδά ηνπ ηαύξνπ, 

Πελειόπεο αξεγηάλλε θαη Βαζηιηθήο, Πελειόπεο & Παξαζθεπήο Σξηαδά (θιεξνλόκνη 

ηνπ Δκκαλνπήι Σξηαδά), ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 5/2007 δηνξζσηηθή πξάμε επί ηεο ππ’ 

αξηζ. 2/95 πξάμεο εθαξκνγήο ζηελ πεξηνρή «Αξόε-ακαθηά-Γηάθνπ-Παγώλα-Γεξνθνκεηό» 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (ζρεηηθή ε αξηζ. 85/2020 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο).  

 

Τν Σώκα, κε ηε δηεπθξίληζε όηη ελ ησ κεηαμύ απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε ν 

θ. Κνπλάβεο Αληώληνο, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή – Αληηδήκαξρν, 

ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ, ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο – δεκνηηθνύο 
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ζπκβνύινπο θαη έιαβε ππ’ όςηλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν3852/2010 (ΦΔΚ 

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

Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», ηελ  αξηζ. 85/2020 απόθαζε ηεο Δ.Π.Ε. 

Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Ρώξνο Γεώξγηνο, Σζηκπνύθεο 

Ησάλλεο, Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο θαη Βνξίζεο Γηνλύζηνο δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ «ιεπθό» 

θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο 

αξλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη σο παξόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην 

ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ 

ππνινγίδνληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ, ην Δεκνηηθό 

Σπκβνύιην, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ 
(38 ζεηηθέο ςήθνη) 

 

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

Κνηλνηήησλ” (ΦΔΚ 114/Α/8-6-06), ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην εγθξίλεη ηελ απνδεκίσζε 

πξνβιεπνκέλνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ (δξόκνο), ηδηνθηεζίαο ησλ θ.θ Γεσξγίνπ, 

Γεκεηξίαο, & Κσλ/λαο Σξηαδά ηνπ ηαύξνπ, Πελειόπεο αξεγηάλλε, θαη Βαζηιηθήο, 

Πελειόπεο & Παξαζθεπήο Σξηαδά (θιεξνλόκνη ηνπ Δκκαλνπήι Σξηαδά), ζύκθσλα κε ηελ 

ππ’ αξηζ. 5/2007 δηνξζσηηθή πξάμε επί ηεο ππ’ αξηζ. 2/95 πξάμεο εθαξκνγήο ζηελ πεξηνρή 

Αξόε-ακαθηά-Γηάθνπ-Παγώλα-Γεξνθνκεηό ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, πνπ αληηζηνηρεί ζε 

πνζό: 25.473,62€ (πξνθαηαβνιή) εθ ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ 68.473,62€, ζε βάξνο ηνπ  

Κ.Α. 40-7111.00035 (ΑΣΑ) ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2020, πνπ είλαη ε 1
ε
 δόζε απνπιεξσκήο ησλ δηθαηνύρσλ (24.131,00€) θαη ηα 

δηθαζηηθά έμνδα (1.342,62) πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνδεκίσζε εκβαδνύ 223,77 κ2, 

(πνζνζηό Γήκνπ 48,30%) επί ηεο ζπλνιηθήο ππνρξέσζεο ησλ 463,30κ2, όπσο απηό 

θαίλεηαη ζηνπο θηεκαηνινγηθνύο πίλαθεο ηεο ππ’ αξηζ. 5/2007 δηνξζσηηθήο πξάμεο επί ηεο 

ππ’ αξηζ. 2/95 πξάμεο εθαξκνγήο ζηελ πεξηνρή Αξόε-ακαθηά-Γηάθνπ-Παγώλα-

Γεξνθνκεηό ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ  

Σν πνζό ησλ 24.131,00€ επηκεξίδεηαη ζε 4.590,00€ γηα θάζε έλαλ από ηνπο θ.θ Γεώξγην, 

Γεκεηξία & Κσλ/λα Σξηαδά, 5.771,00€ γηα ηελ θα Πελειόπε αξεγηάλλε, 1.146,00€ γηα 

ηελ θα Βαζηιηθή Σξηαδά, θαη 1.722,00€ γηα θάζε έλαλ από ηηο θ.θ Πελειόπε & Παξαζθεπή 

Σξηαδά. 

Σν ππόινηπν πνζό ησλ (67.131,00€-24.131,00€) = 43.000,00€ ζα απνδνζεί ζηνπο 

δηθαηνύρνπο ζε δύν ηζόπνζεο εηήζηεο δόζεηο πνζνύ 21.500,00€ ε θαζεκία, νη νπνίεο 

εθηηκάηαη όηη ζα θαηαβιεζνύλ ηα έηε 2021 & 2022,  

 

Διευκρινίζεται ότι: 

ύκθσλα κε ην πεξηερόκελν ηεο ππ’ αξηζ. 5/2007 δηνξζσηηθήο πξάμεο επί ηεο ππ’ 

αξηζ. 2/95 πξάμεο εθαξκνγήο ζηελ πεξηνρή Αξόε-ακαθηά-Γηάθνπ-Παγώλα-Γεξνθνκεηό 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, πνπ εληάρζεθε ζην ρέδην Πόιεσο κε ην από 5.5.92 Π.Γ (ΦΔΚ 

527/Γ/2.6.92), γηα ηηο κε θσδηθό θηεκαηνγξάθεζεο 23.91.05 & 23.91.06 ζπληδηνθηεζίεο 

ησλ θ.θ Δπάγγεινπ, Γεσξγίνπ, Ζιία & Πελειόπεο Σξηαδά ηνπ Κσλ/λνπ, Πελειόπεο 

αξξεγηάλλε θαζώο θαη Γεσξγίνπ, Γεκεηξίαο, Δκκαλνπήι & Κσλ/λαο Σξηαδά ηνπ 

ηαύξνπ, ν Δήκνο νθείιεη ιόγσ επηπιένλ ξπκνηόκεζεο από ηελ ζεσξεηηθά νθεηιόκελε 

εηζθνξά γεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1337/83 απνδεκίσζε γηα εδαθηθό ηκήκα ζπλνιηθνύ 
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εκβαδνύ 463,30κ2.  

          Οη θ.θ Γεώξγηνο, Επάγγεινο, Ηιίαο & Πελειόπε Τξηαδά ηνπ Κσλ/λνπ έρνπλ ήδε 

απνδεκησζεί από ηνλ Δήκν γηα εκβαδόλ 239,53 κ2, θαη ππάξρεη ππόινηπν νθεηιήο: 

 (32,94κ2+22,97κ2)=55,91κ2 ζηελ θα Πελειόπε αξεγηάλλε,  

 (24,71κ2+17,25κ2)=41,96κ2 ζε θαζέλα από ηνπο θ.θ Γεκεηξία, & Κσλ/λα Σξηαδά 

ηνπ ηαύξνπ,  

 (24,72κ2+17,25κ2)=41,97κ2 ζηνλ θ. Γεώξγην Σξηαδά ηνπ ηαύξνπ,  

 (24,72κ2+17,25κ2)=41,97κ2 ζηνπο θ.θ Βαζηιηθή, Πελειόπε & Παξαζθεπή Σξηαδά 

(θιεξνλόκνη ηνπ Δκκαλνπήι Σξηαδά ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 492/2019 απόθαζε 

αλαγλώξηζεο δηθαηνύρσλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ), 

δειαδή γηα εδαθηθό ηκήκα εκβαδνύ (55,91κ2+2*41,96κ2+2*41,97κ2)=223,77κ2, 

πνζνζηό 48,30% επί ηνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ ησλ 463,30κ2, πνπ ζύκθσλα κε ηελ ηηκή ησλ 

300,00€/κ2 (όπσο απηή θαζνξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 250/2012 απόθαζε ηνπ Δθεηείνπ 

Παηξώλ) αληηζηνηρεί ζε 223,77κ2ρ300,00€/κ2 = 67.131,00€ θαη ην νπνίν επηκεξίδεηαη ζε 

16.771,00€ γηα ηελ θα Πελειόπε Σαξεγηάλλε θαη ζε 12.590,00€ γηα θάζε έλαλ από ηνπο 

θ.θ Γεώξγην, Δεκεηξία, Κσλ/λα & Εκκαλνπήι Τξηαδά. Σν πνζό απνδεκίσζεο ηνπ 

Δκκαλνπήι Σξηαδά επηκεξίδεηαη ζηνπο θιεξνλόκνπο ηνπ, ζε (12.590,00€*2/8)=3.146,00€ 

γηα ηελ θα Βαζηιηθή Σξηαδά θαη ζε (12.590,00€*0,375)=4.722,00€ γηα θάζε έλαλ από ηηο 

θ.θ Πελειόπε & Παξαζθεπή Σξηαδά. 

Δπίζεο κε ηελ αλσηέξσ απόθαζε Δθεηείνπ θαζνξίζηεθε ε ακνηβή ηνπ πιεξεμνύζηνπ 

δηθεγόξνπ θ. Αλδξέα Θενδσξαθόπνπινπ πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε 2% επί ηνπ πνζνύ ηεο 

νξηζηηθήο απνδεκίσζεο, δειαδή (2%*67.131,00€)=1.342,62€, νπόηε ε ζπλνιηθή νθεηιή 

ηνπ Γήκνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ  67.131,00€ +1.342,62€=68.473,62€. 

Σν αλσηέξσ εκβαδόλ ησλ 463,30κ2, κέξνο ηνπ νπνίνπ είλαη θαη ην πξνο απνδεκίσζε 

εδαθηθό ηκήκα εκβαδνύ 223,77 κ2, απνηειεί ελνρηθό δηθαίσκα, δεδνκέλνπ όηη έρεη ήδε 

παξαρσξεζεί ζε θνηλή ρξήζε κε ηα ππ’ αξ. 14.629/21-9-2007 &14.632/21-9-2007 

ζπκβόιαηα πξάμεο παξαρώξεζεο εδαθηθνύ ηκήκαηνο ζε θνηλή ρξήζε ηεο ζπκβ/θνπ 

Παηξώλ Αλαζηαζίαο Καθέδα. 

 

Η παξνύζα απόθαζε ζα απνζηαιεί γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο ζηελ 

Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Δπηηθήο Ειιάδνο θαη Θνλίνπ. 
 

 

 

Ο Πξόεδξνο                            Η Γξακκαηεύνπζα 
 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ    ΘΟΥΛΘΑ ΓΘΑΝΝΤΘΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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