
Αξηζκόο 239  

17
ε
 Σπλεδξίαζε 

Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Παηξέσλ 

ηεο 16
εο

 Σεπηεκβξίνπ 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα, ζήκεξα ηελ 16
ε
 Σεπηεκβξίνπ 2020, εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα 17.30, κεηά από 

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

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

ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, 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, ρξέε δε 

Γξακκαηεύνπζαο 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. Καπθάο Γεώξγηνο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο θαη 

ηαδήκαο Βαζίιεηνο). 

 

 ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 8 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Έγθξηζε πξσηνθόιινπ γηα ηελ απνδεκίσζε πξνβιεπνκέλσλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ (δξόκνη) 

– κεηαμύ ησλ Ο.Σ 23, 24 & 33, ηδηνθηεζίαο ησλ θ.θ Δπαγγειίαο Παληειή θαη Μαξίλνπ 

θαλδάκε, κέζσ ζπκςεθηζκνύ θαη ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 2/05 Πξάμε Δθαξκνγήο ζηελ 

πεξηνρή Εαβιάλη ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ»  (ζρεηηθή ε αξηζ. 53/2020 απόθαζε ηεο Δ.Π.Ε.).  
 

Τν Σώκα, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή – Αληηδήκαξρν, ηνπο 

επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ 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. 53/2020 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 
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«θαηά».  

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ: 
(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 Δεκνηηθό Σπκβνύιην  εγθξίλεη ηελ απνδεκίσζε 

πξνβιεπνκέλσλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ (δξόκνη) – κεηαμύ ησλ Ο.Σ 23, 24 & 33, ηδηνθηεζίαο 

ησλ θ.θ Δπαγγειίαο Παληειή θαη Μαξίλνπ θαλδάκε, κέζσ ζπκςεθηζκνύ θαη ζύκθσλα κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 2/05 Πξάμε Δθαξκνγήο ζηελ πεξηνρή Εαβιάλη ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πνζό 14.750,50€ (πξνθαηαβνιή) εθ ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ 23.750,50€ 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 40-7111.00035 (ΣΑΤΑ) ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ 

ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απαιινηξίσζε ησλ ππό ηα ζηνηρεία 

(21-67-66-65……-59-7-8-9-35-34-33-26-42-41-12) θαη (12-13-15-16-47-46-45….-41-12) 

εδαθηθώλ ηκεκάησλ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ Δ=(148,11κ2+ 66,09κ2)= 214,20κ2 - 

πξνβιεπόκελνη θνηλόρξεζηνη ρώξνη (δξόκνη) κεηαμύ ησλ Ο.Σ 23, 24 & 33 - όπσο απηά 

θαίλνληαη ζην ζρεηηθό από Ηνύλην ηνπ 2015 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ Σνπνγξ. Μερ/θνπ 

Κσλ/λνπ ηάκνπ θαη ηα νπνία νη ηδηνθηήηεο ζα κεηαβηβάζνπλ ζηνλ Γήκν κε ηελ ππνγξαθή 

ηνπ ζρεηηθνύ ζπκβνιαίνπ.  

Με ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ησλ 14.750,50€ ζα κπνξνύλ άκεζα λα δηαλνηγνύλ εδαθηθά 

ηκήκαηα επί πξνβιεπνκέλνπ δξόκνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 225,34κ2.  

Μέζσ ηνπ ζρεηηθνύ ζπκςεθηζκνύ ζα εμαιεηθζεί ε ππνρξέσζε (θεθάιαην) ησλ θ.θ 

Δπαγγειίαο Παληειή θαη Μαξίλνπ θαλδάκε πξνο ηνλ Γήκν Παηξέσλ, ελώ ην ρξένο ηνπ 

Δήκνπ ζα πεξηνξηζζεί ζην πνζό ησλ (11.875,25€ - 4.237,16€) = 7.638,09€ πξνο ηνλ 

θαζέλα, δειαδή ζπλνιηθά ζε (7.638,09€ *2)=15.276,18€ 

Ζ απόδνζε ηνπ πνζνύ ησλ 23.750,50€ ζα γίλεη κε ηελ θαηαβνιή πνζνύ 14.750,50€ 

(προκαταβολή) - ην νπνίν κεηά ηνλ ζρεηηθό ζπκςεθηζκό δηακνξθώλεηαη ζε (14.750,50- 

8.474,32€) = 6.276,18€ - κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ ζπκβνιαίνπ, ην νπνίν επηκεξίδεηαη 

ζε 3.138,09€ γηα ηνλ θάζε δηθαηνύρν θαη ην ππόινηπν πνζό ησλ (23.750,50€ -14.750,50€ € 

)= 9.000,00€ ζε κία εηήζηα δόζε πνπ εθηηκάηαη όηη ζα θαηαβιεζεί ηα έηνο 2021.  

 

Διεσκρινίζεται ότι: 

ύκθσλα κε ην πεξηερόκελν ηεο ππ’ αξηζ. 1/02 Πξάμεο Δθαξκνγήο ζηελ πεξηνρή 2/05 

Πξάμεο Δθαξκνγήο ζηελ πεξηνρή Εαβιάλη ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, πνπ εληάρζεθε ζην ρέδην 

Πόιεσο κε ηελ 378/28.5.99 Απνθ. Γ.Γ Πεξηθ. (ΦΔΚ 449/Γ/22.6.99), νη θ.θ Δπαγγειία 

Παληειή θαη Μαξίλνο θαλδάκεο έρνπλ ππνρξέσζε ζηνλ Γήκν Παηξέσλ, ιόγσ εηζθνξάο ζε 

ρξήκα (άξζξν 9 ηνπ Ν.1337/83) 63,56κ2  ν θαζέλαο πνπ ζύκθσλα κε ηελ ηηκή ησλ 110,88€ 

(εγθύθιηνο 31/2004 ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ) αληηζηνηρεί ζε 63,56κ2  ρ 110,88€/κ2= 7.047,53, € ζηνλ 

θαζέλα.  Aπό ην αλσηέξσ πνζό έρνπλ πιεξώζεη κέρξη ζήκεξα κέξνο ησλ νθεηιώλ ηνπο θαη 

έτοσν σπόλοιπο τρέοσς 4.237,16€ ο καθένας ήτοι σσνολική ουειλή προς τον Δήμο 8.474,32€ 

(κευάλαιο).  

Αληηζηνίρσο ν Γήκνο ζύκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ηεο Πξάμεο Δθαξκνγήο νθείιεη ζηνπο 

αλσηέξσ, απνδεκίσζε ιόγσ επηπιένλ ξπκνηνκίαο από εθείλε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εηζθνξά 

γεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ αλσηέξσ Νόκνπ, εδαθηθό ηκήκα εκβαδνύ (107,10κ2*2)=214,20 κ2 

πνπ ζύκθσλα κε ηελ ηηκή ησλ 110,88€/κ2 (πνπ θξίζεθε ζπκθέξνπζα κε ην από 1/7/2020 

Πξσηόθνιιν Δπηηξνπήο Καζνξηζκνύ Σηκήκαηνο) αληηζηνηρεί ζε 214,20κ2 x 110,88€/κ2 = 

23.750,50€ ην νπνίν επηκεξίδεηαη ζε 11.875,25€ ζηνλ θαζέλα. 
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Η παξνύζα απόθαζε ζα απνζηαιεί γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο ζηελ Απνθεληξσκέλε 

Δηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Δπηηθήο Ειιάδνο θαη Θνλίνπ. 

 

 

                    Ο Πξόεδξνο                             Η Γξακκαηεύνπζα 

 

 

           ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ                          ΘΟΥΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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