
Αριθμός 6 

1
η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέων 

ηης 14
ης

 Ηανοσαρίοσ 2020 

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

 

Σηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ), 

ζήκεξα, ηην 14
η
 Ηανοσαρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 1/10-1-2020, ήιζαλ γηα 

ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (18) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο 

Δπηηξνπήο απηήο: 

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

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] Ισάλλεο 

Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Ψσκάο – ηαθηηθό κέινο, 9] Αζαλάζηνο Μνδέο – 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Η θα Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 2/2020).  

Οη θ.θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ 

θαη θιήζεθαλ. 

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (6) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

«Έγθξηζε ηεο από 19-06-2019 ππ’ αξ. εθζ. θαηαζ. 2558/29-8-2019 αζθεζείζαο αίηεζεο 

εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο θαη’ άξζξ. 6 παξ. 3 λ. 2664/1998 θνηλνπνηεζείζα πξνο ην Διιεληθό 

Γεκόζην, γηα δύν γεσηεκάρηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή «Δγιπθάδα» Παηξώλ», ζέηνληαο 

ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 271/10-01-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ 

θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 208/09-01-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο (Γξαθείν Ννκηθώλ Σπκβνύισλ) θαη ηελ από 7-1-2020 

Γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο Σπκβνύινπ ηνπ Γήκνπ θαο Κσλζηαληίλαο Παπαδνπνύινπ, νη 

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

Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο από 19-06-2019 ππ’ αξ. εθζ. 

θαηαζ. 2558/29-8-2019 αζθεζείζαο  αίηεζεο εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο θαη’ άξζξ. 6 παξ. 3 λ. 

2664/1998 θνηλνπνηεζείζα πξνο ην Διιεληθό Γεκόζην, γηα δύν γεσηεκάρηα πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ πεξηνρή «Δγιπθάδα» Παηξώλ» -Σύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ καο δηαβηβάζηεθαλ από ην 

Τκήκα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ηεο Γηεύζπλζεο Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ζην 

πιαίζην δηόξζσζεο ησλ ιαλζαζκέλσλ αξρηθώλ θηεκαηνινγηθώλ εγγξαθώλ γηα ηα αθίλεηα 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, πξνέθπςε όηη δύν γεσηεκάρηα ην κελ πξώην επί ηεο νδνύ Πέινπνο ζηελ 

νπνία θέξεη ηνλ αξηζκό 154 κε ΚΑΔΚ 061676620007/0/0 ην δε δεύηεξν επί ηεο ηδίαο σο άλσ 

νδνύ όπνπ αξηζκείηαη κε 156 θέξνλ ΚΑΔΚ 061676620008/0/0 πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή 

‘Δγιπθάδα’ ηεο β’ θάζεο ηεο αλαηνιηθνκεζεκβξηλήο πιεπξάο ηεο πόιεο ησλ Παηξώλ εληόο 

ηνπ Ο.Τ 1980 εκθαίλνληαη σο «αγλώζηνπ ηδηνθηήηε». Ωο εθ ηνύηνπ θαη ιόγσ απόθηεζεο ηεο 

θπξηόηεηαο ησλ σο άλσ γεσηεκαρίσλ δπλάκεη ηνπ ππ’ αξηζ. 4.439/30-12-1998 

αγνξαπσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ηεο Σπκβνιαηνγξάθνπ Παηξώλ Διηζάβεη Αξγπξηάδνπ - 
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Πεξπεξίδνπ, λόκηκα κεηαγεγξακκέλνπ ζηα βηβιία κεηαγξαθώλ ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ 

Παηξώλ ζηνλ ηόκν 2227 θαη αξηζκό 103, απαηηνύληαλ δηόξζσζε ηεο ιαλζαζκέλεο 

θηεκαηνινγηθήο εγγξαθήο κε αίηεζε εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο άξζξνπ 6 παξ. 3 λ. 2664/1998. -

Έρνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, παξαθαιώ λα ιάβεηε απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο από 19-

06-2019  ππ’ αξ’ εθζ. θαηαζ. 2558/29-8-2019 αζθεζείζαο  αίηεζεο εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο 

θαη’ άξζξ. 6 παξ. 3 λ. 2664/1998 θνηλνπνηεζείζα πξνο ην Διιεληθό Γεκόζην,  γηα δύν 

γεσηεκάρηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή «Δγιπθάδα» Παηξώλ. -Ο Αληηδήκαξρνο 

Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο». –ΓΝΩΜΟΓΟΤΗΣΗ - Σύκθσλα κε 

ζηνηρεία πνπ καο δηαβηβάζηεθαλ από ην Τκήκα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ηεο Γηεύζπλζεο 

Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ζην πιαίζην δηόξζσζεο ησλ ιαλζαζκέλσλ αξρηθώλ 

θηεκαηνινγηθώλ εγγξαθώλ γηα ηα αθίλεηα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, πξνέθπςε όηη δύν 

γεσηεκάρηα ην κελ πξώην επί ηεο νδνύ Πέινπνο ζηελ νπνία θέξεη ηνλ αξηζκό 154 κε ΚΑΔΚ 

061676620007/0/0 ην δε δεύηεξν επί ηεο ηδίαο σο άλσ νδνύ όπνπ αξηζκείηαη κε 156 θέξνλ 

ΚΑΔΚ 061676620008/0/0 πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ‘Δγιπθάδα’ ηεο β’ θάζεο ηεο 

αλαηνιηθνκεζεκβξηλήο πιεπξάο ηεο πόιεο ησλ Παηξώλ εληόο ηνπ Ο.Τ 1980 εκθαίλνληαη σο 

«αγλώζηνπ ηδηνθηήηε». Ωο εθ ηνύηνπ θαη ιόγσ απόθηεζεο ηεο θπξηόηεηαο ησλ σο άλσ 

γεσηεκαρίσλ δπλάκεη ηνπ ππ’ αξηζ. 4.439/30-12-1998 αγνξαπσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ηεο 

Σπκβνιαηνγξάθνπ Παηξώλ Διηζάβεη Αξγπξηάδνπ - Πεξπεξίδνπ, λόκηκα κεηαγεγξακκέλνπ 

ζηα βηβιία κεηαγξαθώλ ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ Παηξώλ ζηνλ ηόκν 2227 θαη αξηζκό 103, 

απαηηνύληαλ δηόξζσζε ηεο ιαλζαζκέλεο θηεκαηνινγηθήο εγγξαθήο κε αίηεζε εθνπζίαο 

δηθαηνδνζίαο άξζξνπ 6 παξ. 3 λ. 2664/1998. -Σπλεπεία ησλ αλσηέξσ έρσ ηε γλώκε όηη 

πξέπεη λα εγθξηζεί ε από 19-6-2019 ππ’ αξηζ. εθζ. θαηαζ. 2558/29-8-2019 αζθεζείζα αίηεζε 

εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο θαη’ άξζξ. 6 παξ. 3 λ. 2664/1998 θνηλνπνηεζείζα πξνο ην Διιεληθό 

Γεκόζην. -Η επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηα δηθεγόξνο ηνπ Γεκνπ Παηξέσλ, θα 

Κσλζηαληίλα Παπαδνπνύινπ».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζή ηνπ σο 

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ηελ από 7-1-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία 

αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαο Κσλζηαληίλαο 

Παπαδνπνύινπ, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Δγκρίνει ηελ από 19-6-2019 αζθεζείζα αίηεζε εθνύζηαο δηθαηνδνζίαο (σπ’ αριθ. 

εκθ. καηαθ. 2558/29-8-2019) ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαη’ άξζξ. 6 παξ. 3 λ. 2664/1998 

θνηλνπνηεζείζαο πξνο ην Διιεληθό Γεκόζην, γηα δηόξζσζε θηεκαηνινγηθήο εγγξαθήο γηα 

δύν γεσηεκάρηα, ην κελ πξώην επί ηεο νδνύ Πέινπνο ζηελ νπνία θέξεη ηνλ αξηζκό 154 κε 

ΚΑΔΚ 061676620007/0/0, ην δε δεύηεξν επί ηεο ηδίαο σο άλσ νδνύ όπνπ αξηζκείηαη κε 156 

θέξνλ ΚΑΔΚ 061676620008/0/0 πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ‘Δγιπθάδα’ ηεο β’ θάζεο ηεο 

αλαηνιηθνκεζεκβξηλήο πιεπξάο ηεο πόιεο ησλ Παηξώλ εληόο ηνπ Ο.Τ 1980, ζύκθσλα θαη κε 

ηελ από 7-1-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ θαο Κσλζηαληίλαο Παπαδνπνύινπ. 

 

Γιεσκρινίζεηαι όηι, ζύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δηαβηβάζηεθαλ ζην Γξαθείν Ννκηθώλ 

Σπκβνύισλ από ην Τκήκα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ηεο Γηεύζπλζεο Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο 
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Πεξηνπζίαο ζην πιαίζην δηόξζσζεο ησλ ιαλζαζκέλσλ αξρηθώλ θηεκαηνινγηθώλ εγγξαθώλ 

γηα ηα αθίλεηα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, πξνέθπςε όηη δύν γεσηεκάρηα ην κελ πξώην επί ηεο 

νδνύ Πέινπνο, ζηελ νπνία θέξεη ηνλ αξηζκό 154 κε ΚΑΔΚ 061676620007/0/0 ην δε δεύηεξν 

επί ηεο ηδίαο σο άλσ νδνύ, όπνπ αξηζκείηαη κε 156 θέξνλ ΚΑΔΚ 061676620008/0/0 πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ‘Δγιπθάδα’ ηεο β’ θάζεο ηεο αλαηνιηθνκεζεκβξηλήο πιεπξάο ηεο 

πόιεο ησλ Παηξώλ εληόο ηνπ Ο.Τ 1980 εκθαίλνληαη σο «αγλώζηνπ ηδηνθηήηε». Ωο εθ ηνύηνπ 

θαη ιόγσ απόθηεζεο ηεο θπξηόηεηαο ησλ σο άλσ γεσηεκαρίσλ δπλάκεη ηνπ ππ’ αξηζ. 

4.439/30-12-1998 αγνξαπσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ηεο Σπκβνιαηνγξάθνπ Παηξώλ Διηζάβεη 

Αξγπξηάδνπ-Πεξπεξίδνπ, λόκηκα κεηαγεγξακκέλνπ ζηα βηβιία κεηαγξαθώλ ηνπ 

Υπνζεθνθπιαθείνπ Παηξώλ ζηνλ ηόκν 2227 θαη αξηζκό 103, απαηηνύληαλ δηόξζσζε ηεο 

ιαλζαζκέλεο θηεκαηνινγηθήο εγγξαθήο κε αίηεζε εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο άξζξνπ 6 παξ. 3 λ. 

2664/1998. 

 

 

 

                  Ο Πρόεδρος                                          Σα Παρόνηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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