
Αρηζκός 236  

17
ε
 Σσλεδρίαζε 

Γεκοηηθού Σσκβοσιίοσ Παηρέφλ 

ηες 16
ες

 Σεπηεκβρίοσ 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα, ζήκεξα ηελ 16
ε
 Σεπηεκβρίοσ 2020, εκέξα Τεηάρηε θαη ώξα 17.30, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αρηζκό 17/11-9-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη 

δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες  

ζσλεδρίαζε ηοσ Γεκοηηθού Σσκβοσιίοσ, ζύκθσλα ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ, 

γηα ηελ εμέηαζε ησλ (51) 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) ακνύξε- Βαγελά 

Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 11) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 12) Αζπξνύιηα νθία,  13) Γθέζηα 

Δηξήλε, 14) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 15) Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 16) Μνδέο Αζαλάζηνο, 17) Νηάξνπ 

Μαξία, 18) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 19) Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 20) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 21) 

Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 22) Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 23) Γξεγόξεο Ζιίαο, 24) Γεκαθόπνπινο 

Φώηηνο, 25) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 26) Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 27) Καπθάο Γεώξγηνο, 28) 

Κνπλάβεο Αληώληνο, 29) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 30) Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 31) Νηθνιόπνπινο 

Νηθόιανο, 32) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 33) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 34) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 35) 

Παηνύραο Υξήζηνο, 36) βόιεο Κσλζηαληίλνο, 37) ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 38) ηαλίηζαο 

Υαξάιακπνο, 39) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 40) Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, 41) Σζηκπνύθεο 

Ησάλλεο, 42) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  43) Φσκάο Πέηξνο.  

Οη θ.θ. Βνξίζεο Γηνλύζηνο, Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Φηινπνύινπ Μαξία θαη Νηθνιάνπ 

Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε αλ θαη θιήζεθαλ, τρέε δε 

Γρακκαηεύοσζας αλέιαβε ε θα Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία. 

Οη θ.θ.  Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο θαη  Ρώξνο Γεώξγηνο, δελ εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε 

από ηελ αξρή απηήο, αιιά αξγόηεξα.  

 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 ζηελ ηειεδηάζθεςε εηζήιζαλ νη θ.θ. Ρώξνο Γεώξγηνο θαη Κνξδάο 

Υξήζηνο, ελώ απνρώξεζαλ νη θ.θ. Κνπλάβεο Αληώληνο, Καπθάο Γεώξγηνο, Γξεγόξεο Ζιίαο θαη 

Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο). 

 

  ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 5 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Έγθξηζε πξσηνθόιινπ γηα ηελ απνδεκίσζε ηεο ξπκνηνκνύκελεο ηδηνθηεζίαο ηεο θαο 

Γηακάλησο Γεσξγνπνύινπ, πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Ρεηεληώηε, ζηε ζπκβνιή ηεο 

κε ηελ νδό Πάξγαο, κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 1146Α θαη 1130 ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ 

πόιεσο Παηξώλ» (ζρεηηθή ε αξηζ. 50/2020 απόθαζε ηεο Δ.Π.Ε.).   
 

Το Σώκα, κε ηε δηεπθξίληζε όηη ελ ησ κεηαμύ εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε ν θ. 

Κνπλάβεο Αληώληνο, ελώ απνρώξεζε ν θ. ηαδήκαο Βαζίιεηνο, άθνπζε ηνλ θ. 

Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή – Αληηδήκαξρν, ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ 
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παξαηάμεσλ, ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο – δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο, είδε 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. 50/2020 απόθαζε ηεο Δ.Π.Ε. θαη κε ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ηνπ 

αλσηέξσ ζέκαηνο νη θ.θ. Ρώξνο Γεώξγηνο θαη Σζηκπνύθεο Ησάλλεο  δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ 

«θαηά».  

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ: 
(39 ζεηηθέο ςήθνη, 2 «θαηά») 

 

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

Κνηλνηήησλ” (ΦΔΚ 141/Α/8-6-06), ην Γεκοηηθό Σσκβούιηο  εγθρίλεη: 

Α) Το από 6/07/2020 Πρφηόθοιιο Δπηηροπής Καζορηζκού Τηκήκαηος πνπ αθνξά ζηελ 

απνδεκίσζε ηεο ξπκνηνκνύκελεο ηδηνθηεζίαο ηεο θαο Γηακάλησο Γεσξγνπνύινπ πνπ 

βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Ρεηεληώηε, ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Πάξγαο, κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 

1146Α θαη 1130 ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο Παηξώλ.  

Β) Τελ αποδεκίφζε ηες θας Γηακάληφς Γεφργοπούιοσ γηα ην ζύλνιν ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο 

- ππό ζηνηρεία (1-2-3-4-5-6-7-8-1), εκβαδνύ Δνι=157,57κ
2
, κε ΚΑΔΚ 061672670005 - πνπ 

βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Ρεηεληώηε ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Πάξγαο, κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 

1146Α θαη 1130 θαη εληόο ηνπ ΟΣ 1146Α ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο Παηξώλ 

(όπηζζελ Λαδόπνπινπ), όπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζην από Μαξηίνπ 2018 ηνπνγξαθηθό 

δηάγξακκα ηνπ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ θ. Παλαγηώηε Σζηξώλε ζε θιίκαθα 1:200, ζην πνζό 

ησλ 22.795,65 €, ην νπνίν ζα θαηαβιεζεί ζηελ δηθαηνύρν σο εμήο: 

1) Το ποζό ηφλ Π=11.397,83 €, φς προθαηαβοιή κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ 

πνπ ζα εθηακηεπζεί από ην Κ.Α. 40-7111.00001 (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ) πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

ηνπ έηνπο 2020 

2) Το σπόιοηπο ποζό ηφλ 11.397,82 € ζε κία (1) άηοθε δόζε έλα ρξόλν κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

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

ελδηαθεξόκελνπο θαηά ην κέξνο πνπ ηνπο αλαινγεί. 

 

Διευκρινίζεται ότι: 

Ζ ελ ιόγσ ηδηνθηεζία είλαη κε άξηηα θαη κε νηθνδνκήζηκε θαζώο:  

- Σκήκα ηεο ππό ζηνηρεία (1-2-6-7-8-1) εκβαδνύ Δξ=137,16κ
2
 ξπκνηνκείηαη γηα ηελ 

πιήξε δηάλνημε ηεο νδνύ Ρεηεληώηε κεηά θαη ηελ πξόζθαηε θαηεδάθηζε θηίζκαηνο 

εληόο ηεο όκνξεο ξπκνηνκνύκελεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,  

- Σν ππόινηπν ηκήκα ηεο ππό ζηνηρεία (2-3-4-5-6-2) εκβαδνύ Δπξ=20,41κ
2
 

πξνζθπξώλεηαη ζε ηδηνθηεζία εληόο ηνπ ΟΣ 1146Α θαη απνδεκηώλεηαη εμ νινθιήξνπ 

από ην Γήκν Παηξέσλ.  

Ο Γήκνο Παηξέσλ κε ην αγνξαπσιεηήξην ζπκβόιαην ζα δηαηεξήζεη ηα δηθαηώκαηα 

απνδεκίσζήο ηνπ έλαληη ησλ παξνδίσλ ηξίησλ ηδηνθηεηώλ αθνύ πξνβεί ζηε ζύληαμε ηεο από 

ην Ν. 5269/1931 πξνβιεπόκελεο πξάμεο αλαινγηζκνύ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε δηαδηθαζία 

δηθαζηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηηκήο κνλάδνο απνδεκίσζεο. 

Ζ απνδεκίσζε θαζνξίζζεθε κε ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν ζε 144,67€/κ
2
, κεησκέλε θαηά 

20 % ηεο ηζρύνπζαο αληηθεηκεληθήο αμίαο ζηελ πεξηνρή πνπ θξίζεθε ζπκθέξνπζα γηα ην 
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Γήκν Παηξέσλ.  

Βάζεη ησλ αλσηέξσ ν Γήκνο Παηξέσλ απνδεκηώλεη ηελ θα Γ. Γεσξγνπνύινπ γηα ην 

ζύλνιν ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο, όπσο απηή πεξηήιζε ζηελ ελδηαθεξόκελε κε ηελ ππ’ αξηζ. 

9990/4-11-2005 γνληθή παξνρή ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Παηξώλ θαο Παλαγηώηαο Αξβαλίηε, 

κε ην ζπλνιηθό πνζό ησλ  Π= (157,57κ
2
 x 144,67 €/κ

2
) = 22.795,65 €. 

 

Ζ παρούζα απόθαζε ζα αποζηαιεί γηα έιεγτο λοκηκόηεηας ζηελ 

Αποθεληρφκέλε Γηοίθεζε Πειοπολλήζοσ, Γσηηθής Διιάδος θαη Ηολίοσ. 

 

 

                     Ο Πρόεδρος                            Ζ Γρακκαηεύοσζα 

 

 

           ΠΑΝΑΓΗΩΤΖΣ ΜΔΛΑΣ                      ΗΟΥΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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