
Αρηζκός 86 

9
ε
 σλεδρίαζε 

Επηηροπής Ποηόηεηας Ζφής Δήκοσ Παηρέφλ 

ηες 3
ες

 Δεθεκβρίοσ 2020 

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

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 3
ε
 Δεθεκβρίοσ 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 κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Επηηροπής Ποηόηεηας 

Ζφής, 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. 

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην (2ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο 

ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 12018/09-09-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 11851/07-09-2020 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 «Έγθξηζε πξσηνθόιινπ γηα ηελ πξνζθύξσζε εδαθηθνύ ηκήκαηνο θαηαξγνύκελνπ 

θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ θ. ππξίδωλνο Νηίλνπ επί ηεο νδνύ Μεηξ. 

Νενθύηνπ, εληόο ηνπ Ο.Σ. 451 (Παιαηό ζρέδην - Ηζηνξηθό θέληξν) ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ 

πόιεσο Παηξώλ». -αο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλα ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 10708/5-03-2020 αίηεζε 

ηνπ θ. ππξίδσλνο Νηίλνπ κε ηελ νπνία δεηά λα πξνζθπξώζεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ, κε 

ΚΑΔΚ 061673442013,εδαθηθό ηκήκα θαηαξγνύκελνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ κε ζηνηρεία (1-

2-3-1), εκβαδνύ Δ=6,00κ
2
, ην νπνίν βξίζθεηαη κεηαμύ ηνπ νξίνπ ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θαη ηεο 

ηζρύνπζαο ξπκνηνκηθήο θαη νηθνδνκηθήο γξακκήο επί ηεο νδνύ Μεηξ. Νενθύηνπ εληόο ηνπ 

Ο.Σ.451(Παιαηό ζρέδην - Ηζηνξηθό θέληξν)ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο Παηξώλ, όπσο 

απηό απεηθνλίδεηαη ζην από Μαξηίνπ 2018 ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηεο 

Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ θ. Αλζνύιαο Καξατζθάθε ζε θιίκαθα 1:200. -Δπί ηνπ ζέκαηνο ζαο 
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πιεξνθνξνύκε όηη: -α)ε ηηκή κε ηελ νπνία ζα γίλεη ε αλσηέξσ πξνζθύξσζε θαζνξίζηεθε κε 

ην ζπλεκκέλν πξσηόθνιιν ζε 164,40€/κ
2
 βάζεη ηνπ αληηθεηκεληθνύ πξνζδηνξηζκνύ πνπ 

ηζρύεη ζηελ πεξηνρή θαη ζπλνιηθά ζην πνζό ησλ Π=6,00 κ
2
 x 164,40€/κ

2
=986,40 €. -β) Ο 

θαζνξηζκόο ησλ νηθνδνκηθώλ γξακκώλ έγηλε κε ηελ ππ’ αξηζ. 6150/31-05-2017 Σερληθή 

Έθζεζε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. -Καηόπηλ απηώλ παξαθαινύκε λα εγθξίλεηε θαη’ εθαξκνγή 

ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 3852/2010 -α) ην από 7 /09/2020ζπλεκκέλν πξσηόθνιιν, -β) ηελ 

πξνζθύξσζε ηνπ εδαθηθνύ ηκήκαηνο θαηαξγνύκελνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ κε ζηνηρεία (1-2-

3-1), εκβαδνύ Δ=6,00 κ
2
, ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ θ. ππξίδσλνο Νηίλνπ, κε ΚΑΔΚ 

061673442013, ε νπνία βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Μεηξ. Νενθύηνπ, εληόο ηνπ Ο.Σ. 451 

(Παιαηό ζρέδην - Ηζηνξηθό θέληξν), όπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζην από Μαξηίνπ 2018 

ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηεο Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ θ. Αλζνύιαο Καξατζθάθε ζε 

θιίκαθα 1:200, ζην πνζό ησλ Π=6,00 κ
2
 x 164,40€/κ

2
=986,40€. -Σέινο ηα πάζεο θύζεσο 

ζπκβνιαηνγξαθηθά, θνξνινγηθά θ.ι.π. έμνδα ζα βαξύλνπλ ηνλ ελδηαθεξόκελν ζύκθσλα κε 

ην Νόκν. -Ο Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ, Γόκεζεο θαη 

Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – Μηραήι Αλαζηαζίνπ.- 

 

Η Επηηροπή Ποηόηεηας Ζφής άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο 

αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ θαη έιαβε ππ’ 

όςηλ ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 10708/5-03-2020 αίηεζε ηνπ θ. ππξίδσλνο Νηίλνπ, κε ηελ νπνία 

δεηά λα πξνζθπξώζεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ, κε ΚΑΔΚ 061673442013, εδαθηθό ηκήκα 

θαηαξγνύκελνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ κε ζηνηρεία (1-2-3-1), εκβαδνύ Δ=6,00κ
2
, ην νπνίν 

βξίζθεηαη κεηαμύ ηνπ νξίνπ ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θαη ηεο ηζρύνπζαο ξπκνηνκηθήο θαη 

νηθνδνκηθήο γξακκήο επί ηεο νδνύ Μεηξ. Νενθύηνπ εληόο ηνπ Ο.Σ.451 (Παιαηό ζρέδην - 

Ηζηνξηθό θέληξν) ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο Παηξώλ, όπσο απηό απεηθνλίδεηαη ζην 

από Μαξηίνπ 2018 ζρεηηθό ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηεο Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ θαο 

Αλζνύιαο Καξατζθάθε ζε θιίκαθα 1:200. 

Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Σζηκπνύθεο Ησάλλεο θαη Ξπιηάο 

Θεόδσξνο δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ «ιεπθό» θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 

4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο αρλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεσθή υήθο, 

ιογίδεηαη φς παρόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε 

άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ σποιογίδοληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη 

αξλεηηθώλ ςήθσλ, ε Επηηροπή Ποηόηεηας Ζφής, 

 

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 θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ Ν. 3463/06 Κύξσζε ηνπ Κώδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ” (ΦΔΚ 141/Α/8-6-06), ε Επηηροπή Ποηόηεηας Ζφής εηζεγείηαη 

ζηο Δεκοηηθό σκβούιηο λα εγθρίλεη: 

α)  Σο από 07/09/2020 Πρφηόθοιιο Επηηροπής Καζορηζκού Σηκήκαηος γηα ηελ 

πξνζθύξσζε εδαθηθνύ ηκήκαηνο θαηαξγνύκελνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ 

θ. ππξίδσλνο Νηίλνπ επί ηεο νδνύ Μεηξ. Νενθύηνπ, εληόο ηνπ Ο.Σ. 451 (Παιαηό ζρέδην - 

Ηζηνξηθό θέληξν) ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο Παηξώλ, 

β)  Σελ προζθύρφζε ηνπ εδαθηθνύ ηκήκαηνο θαηαξγνύκελνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ κε 

ζηνηρεία (1-2-3-1), εκβαδνύ Δ=6,00 κ
2
, ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ θ. ππξίδσλνο Νηίλνπ, κε 
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ΚΑΔΚ 061673442013, ε νπνία βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Μεηξ. Νενθύηνπ, εληόο ηνπ Ο.Σ. 451 

(Παιαηό ζρέδην - Ηζηνξηθό θέληξν), όπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζην από Μαξηίνπ 2018 ζρεηηθό 

ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηεο Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ θαο Αλζνύιαο Καξατζθάθε ζε θιίκαθα 

1:200, ζηο ποζό ηφλ Π=6,00 κ
2
 x 164,40€/κ

2
=986,40€.  

Σα πάζεο θύζεσο ζπκβνιαηνγξαθηθά, θνξνινγηθά θ.ι.π. έμνδα ζα βαξύλνπλ ηνλ 

ελδηαθεξόκελν ζύκθσλα κε ην Νόκν. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη: 

α)  Ζ ηηκή κε ηελ νπνία έγηλε ε αλσηέξσ πξνζθύξσζε θαζνξίζηεθε κε ην ζρεηηθό 

πξσηόθνιιν ζε 164,40€/κ
2
 βάζεη ηνπ αληηθεηκεληθνύ πξνζδηνξηζκνύ πνπ ηζρύεη ζηελ 

πεξηνρή θαη ζπλνιηθά ζην πνζό ησλ Π=6,00 κ
2
 x 164,40€/κ

2
=986,40 €. 

β)  Ο θαζνξηζκόο ησλ νηθνδνκηθώλ γξακκώλ έγηλε κε ηελ ππ’ αξηζ. 6150/31-05-2017 

Σερληθή Έθζεζε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

 

 

Ο Πρόεδρος                                          Σα  σκκεηέτοληα Μέιε 

 

 

ΜΘΥΑΗΛ  ΑΝΑΣΑΘΟΤ          ΔΘΟΝΤΘΟ ΠΛΕΑ 

        ΗΡΑ – ΕΘΡΗΝΗ ΚΟΤΡΗ 

        ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΠΕΛΕΚΟΤΔΑ 

              ΘΕΟΔΩΡΟ ΞΤΛΘΑ 

        ΑΘΑΝΑΘΟ ΔΟΤΡΟ 

        ΘΩΑΝΝΗ ΣΘΜΠΟΤΚΗ 

        ΥΡΗΣΟ ΚΟΡΔΑ 
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