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Αξηζκόο 85 

9
ε
 πλεδξίαζε 

Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο Δήκνπ Παηξέσλ 

ηεο 3
εο

 Δεθεκβξίνπ 2020 

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

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 3
ε
 Δεθεκβξίνπ 2020, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11.00 π.κ. 

κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε 

αξηζκό 9/27-11-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηεο 

Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 436/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ 

ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα ελλέα (9) ζέκαηα ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξόεδξνο 2) Γηνλύζηνο Πιέζζαο - ηαθηηθό κέινο 3) Ήξα 

– Δηξήλε Κνπξή – ηαθηηθό κέινο 4) Γεκήηξηνο Πειεθνύδαο – ηαθηηθό κέινο 5) 

Θεόδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθό κέινο 6) Αζαλάζηνο Γνύξνο – ηαθηηθό κέινο θαη 7) Ησάλλεο 

Σζηκπνύθεο –αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – ηαθηηθό κέινο εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απόθαζεο 85/2020)  

Ο θ. Ναπνιέσλ Σξηαληαθπιιόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο εηζήιζε ζηε 

ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 6
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. 

απόθαζεο 90/2020) ελώ απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 7
νπ

 

ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απόθαζεο 91/2020). 

Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο –αλαπιεξσκαηηθό κέινο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απόθαζεο 93/2020).. 

Οη θ.θ. Υξήζηνο Μπαθαιάξνο, Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο, Γηνλύζηνο Βνξίζεο θαη 

Γεώξγηνο Ρώξνο - ηαθηηθά κέιε δελ εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

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

ζπλεδξηάζεσο. 

………………...…………………………………………………………..………….…… 
ηελ αξρή, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην (1ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο ππόςε 

ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 12440/16-9-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 12205/11-09-2020 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 

πξνβιεπνκέλνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ (δξόκνο κεηαμύ ησλ Ο.Σ 3174 & 2023) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

40-7111.00035 (ΑΣΑ) ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, 

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΄αξηζκ. 5/2007 δηνξζσηηθή πξάμε επί ηεο ππ’ αξηζκ. 2/95  πξάμεο 

εθαξκνγήο ζηελ πεξηνρή Αξόε-ακαθηά-Γηάθνπ-Παγώλα-Γεξνθνκεηό ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» -

αο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλσο ζε θσηναληίγξαθν ηελ από 9-12-2019 αίηεζε ηνπ θ. Γεσξγίνπ 

Σξηαδά, ηελ ππ΄αξηζκ. 250/13-6-2012 απόθαζε ηνπ Δθεηείνπ Παηξώλ, πνπ αθνξά ηνλ 

θαζνξηζκό νξηζηηθήο ηηκήο κνλάδαο απνδεκίσζεο, θαη ηελ ππ΄αξηζκ. 492/31-5-2019 απόθαζε 

αλαγλώξηζεο δηθαηνύρσλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ θαη ζαο πιεξνθνξνύκε ηα 

εμήο -*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 
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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, θαη Γεσξγίνπ, 

Γεκεηξίαο, Δκκαλνπήι & Κσλ/λαο Σξηαδά ηνπ ηαύξνπ, ν Γήκνο νθείιεη ιόγσ επηπιένλ 

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

απνδεκίσζε γηα εδαθηθό ηκήκα ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 463,30κ2. -Οη θ.θ Γεώξγηνο, Επάγγεινο, 

Ηιίαο & Πελειόπε Τξηαδά ηνπ Κωλ/λνπ έρνπλ ήδε απνδεκησζεί από ηνλ Γήκν γηα εκβαδόλ 

239,53 κ2, θαη ππάξρεη ππόινηπν νθεηιήο: -*(32,94κ2+22,97κ2)=55,91κ2 ζηελ θ. 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΄αξηζκ. 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 αξεγηάλλε θαη ζε 

12.590,00€ γηα θάζε έλαλ από ηνπο θ.θ Γεώξγην, Γεκεηξία, Κσλ/λα & Δκκαλνπήι Σξηαδά. 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€. -Δπηπιένλ ζαο δηεπθξηλίδνπκε όηη ην 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. -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 

πνζό: 25.473,62€ (πξνθαηαβνιή) εθ ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηωλ 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 απνπιεξωκήο ηωλ δηθαηνύρωλ (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. -Τν πνζό ηωλ 

24.131,00€ επηκεξίδεηαη ζε 4.590,00€ γηα θάζε έλαλ από ηνπο θ.θ Γεώξγην, Δεκεηξία & Κωλ/λα 

Τξηαδά, 5.771,00€ γηα ηελ θα Πελειόπε Σαξεγηάλλε 1.146,00€ γηα ηελ θα Βαζηιηθή Τξηαδά, θαη 

1.722,00€ γηα θάζε έλαλ από ηηο θ.θ Πελειόπε & Παξαζθεπή Τξηαδά. -Γηεπθξηλίδεηαη όηη ην 

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, -Ο Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο –Μηραήι Αλαζηαζίνπ.- 
 

Η Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο κε ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο 

ηνπ ζέκαηνο εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε ν θ. Υξήζηνο Κνξδάο, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ 
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εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, ηνλ αξκόδην ππεξεζηαθό παξάγνληα, ηηο 

ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ, έιαβε ππ’ όςηλ ηνπ ηελ από 9-12-2019 αίηεζε ηνπ θ. 

Γεσξγίνπ Σξηαδά, ηελ ππ’ αξηζ. 250/13-6-2012 απόθαζε ηνπ Δθεηείνπ Παηξώλ, πνπ αθνξά 

ζηνλ θαζνξηζκό νξηζηηθήο ηηκήο κνλάδαο απνδεκίσζεο θαη ηελ ππ’ αξηζ. 492/31-5-2019 

απόθαζε αλαγλώξηζεο δηθαηνύρσλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ.  

Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο ςήθηζε «θαηά», ε 

Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο,  

 

ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΦΗΦΘΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 
(7 ζεηηθέο ςήθνη, 1 «θαηά») 

 

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), ε Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο εηζεγείηαη ζην Δεκνηηθό πκβνύιην λα 

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,  

 

Δηεπθξηλίδεηαη όηη: 

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 εκβαδνύ 463,30κ2.  

          Οη θ.θ Γεώξγηνο, Επάγγεινο, Ηιίαο & Πελειόπε Σξηαδά 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,  
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 (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 αξεγηάλλε θαη ζε 12.590,00€ γηα θάζε έλαλ από ηνπο θ.θ Γεώξγην, 

Δεκεηξία, Κσλ/λα & Εκκαλνπήι Σξηαδά. 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. 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο                                           Σα  πκκεηέρνληα Μέιε 
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