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Αξηζκόο 38 

4
ε
 πλεδξίαζε 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο Γήκνπ Παηξέωλ 

ηεο 22
αο

 Ηνπλίνπ 2020 

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

ηελ Πάηξα, ζηελ αίζνπζα ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο (θηίξην 

Λαδόπνπινπ), ζήκεξα ηελ 22
α
 Ηνπλίνπ 2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 12.00κ.κ. κεηά 

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

4/15-06-2020 θαη κεηά ηελ από 19/6/2020 εηδνπνίεζε γηα αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαζεο ηελ 

19
ε
 Ηνπλίνπ 2020, πξαγκαηνπνίεζε δε απηήο ηελ Γεπηέξα 22 Ηνπλίνπ 2020, ώξα 

12:00κ.κ., ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα δεθαπέληε (15) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:  

1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξόεδξνο 2) Χξήζηνο Μπαθαιάξνο– Αληηπξόεδξνο, 3) 

Γηνλύζηνο Πιέζζαο – ηαθηηθό κέινο 4) Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο - ηαθηηθό κέινο, 5) 

Γεκήηξηνο Πειεθνύδαο – ηαθηηθό κέινο 6) Αζαλάζηνο Γνύξνο - ηαθηηθό κέινο 7) 

Παλαγηώηεο Μειάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 8) Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Γηνλύζηνο Βνξίζεο – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο εθηόο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζ. απόθαζεο 31/2020). 

Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 

6
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζ. απόθαζεο 37/2020). 

Οη θ.θ. Χξήζηνο Κνξδάο, Ήξα - Δηξήλε Κνπξή, Θεόδσξνο Ξπιηάο θαη Γεώξγηνο 

Ρώξνο  - ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

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

ζπλεδξηάζεσο. 

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

 ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην (7ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 5983/21-5-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 66794/19-05-2020 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 απνδεκίσζε ηεο 

ξπκνηνκνύκελεο ηδηνθηεζίαο ησλ α) θ. Ησάλλαο Γεσξγαληνπνύινπ, β) Βεινύδσο 

Γεσξγαληνπνύινπ θαη γ) Παλαγηώηε Γεσξγαληόπνπινπ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ 

νδώλ θαθηεξίαο θαη Αξγηλνπζώλ κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 1571, 1582, 1596 θαη 1602α ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο Παηξώλ». -αο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλα ηηο ππ’ αξηζκ. πξση. 

23643/12-04-2019 θαη 66794/21-11-2019 αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξόκελσλ α) θ. Ησάλλαο 

ρήξαο π. Γεσξγαληόπνπινπ ην γέλνο Χξήζηνπ θαη Αλδξηάλαο 

Παπαρξπζαλζαθνπνύινπ, β) θ. Βεινύδσο Γεσξγαληνπνύινπ ηνπ ππξίδσλνο θαη ηεο 

Ησάλλαο θαη γ) θ. Παλαγηώηε Γεσξγαληόπνπινπ ηνπ ππξίδσλνο θαη ηεο Ησάλλαο θαζώο 

θαη ην από 19/05/2020 πξσηόθνιιν επηηξνπήο θαζνξηζκνύ ηηκήκαηνο πνπ ππνγξάθεηαη 

αξκνδίσο, πνπ αθνξνύλ ζηελ απνδεκίσζε ηνπ ζπλόινπ ηεο ξπκνηνκνύκελεο ηδηνθηεζίαο 

ηνπο, ππό ζηνηρεία (1-2-3-4-1), εκβαδνύ Δνι=186,75κ
2
, κε ΚΑΔΚ 061676566029, πνπ 

βξίζθεηαη επί ησλ νδώλ θαθηεξίαο θαη Αξγηλνπζώλ θαη εληόο ΚΧ, κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 
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1571, 1582, 1596 θαη 1602α ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο Παηξώλ – 2
ε
 

αλαηνιηθνκεζεκβξηλή θάζε επέθηαζεο, όπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζην από Ηαλνπαξίνπ 

2014 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ Σερλ. Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ θ. Γ. Αξγπξόπνπινπ 

ζε θιίκαθα 1:200. -Δπί ηνπ ζέκαηνο ζαο πιεξνθνξνύκε όηη, ε ελ ιόγσ ηδηνθηεζία είλαη 

κε άξηηα θαη κε νηθνδνκήζηκε σο εμ νινθιήξνπ ξπκνηνκνύκελε, βξίζθεηαη ζηελ 

ζπκβνιή θαη εληόο ηνπο εύξνπο ησλ ήδε δηαλνηγκέλσλ θαη αζθαιηνζηξσκέλσλ νδώλ 

θαθηεξίαο θαη Αξγηλνπζώλ θαη εληόο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ 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 ζπλεκκέλν πξσηόθνιιν ζε 

123,1594€/κ
2
, κεησκέλε θαηά πεξίπνπ 26% ηεο ηζρύνπζαο αληηθεηκεληθήο αμίαο ζηελ 

πεξηνρή θαη ζην ζπλνιηθό πνζό ησλ   Π= (186,75κ
2
 x 123,1594 €/κ

2
) = 23.000,00 €. -

Βάζεη ησλ αλσηέξσ ν Γήκνο Παηξέσλ ζα πξέπεη λα απνδεκηώζεη ηνπο ελδηαθεξόκελνπο 

ζύκθσλα κε ην αληίζηνηρν πνζνζηό εμ αδηαηξέηνπ ζπληδηνθηεζίαο ηνπο, όπσο απηό 

πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 19.693/10-06-2014 πξάμε απνδνρήο θιεξνλνκίαο ηεο 

ζπκβνιαηνγξάθνπ Παηξώλ θ. Αλαζηαζίαο Καθέδα θαη ην από 30-05-2019 

θηεκαηνινγηθό θύιιν θαη είλαη: α) δύν όγδνα (2/8) ζηελ θ. Ησάλλα ρήξα π. 

Γεσξγαληόπνπινπ ην γέλνο Χξήζηνπ θαη Αλδξηάλαο Παπαρξπζαλζαθνπνύινπ, β) ηξία 

όγδνα (3/8) ζηελ θ. Βεινύδσ Γεσξγαληνπνύινπ ηνπ ππξίδσλνο θαη ηεο Ησάλλαο θαη γ) 

ηξία όγδνα (3/8) ζηνλ θ. Παλαγηώηε Γεσξγαληόπνπιν ηνπ ππξίδσλνο θαη ηεο Ησάλλαο 

(3/8). -Καηόπηλ απηώλ παξαθαινύκε λα εγθξίλεηε θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 

3852/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ θώδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 141/Α/8-6-2006) -α) ην από  19 / 05 / 2020 ζπλεκκέλν πξσηόθνιιν, 

-β) ηελ απνδεκίσζε ησλ α) θ. Ησάλλαο ρήξαο π. Γεσξγαληόπνπινπ ην γέλνο Χξήζηνπ 

θαη Αλδξηάλαο Παπαρξπζαλζαθνπνύινπ, β) θ. Βεινύδσο Γεσξγαληνπνύινπ ηνπ 

ππξίδσλνο θαη ηεο Ησάλλαο θαη γ) θ. Παλαγηώηε Γεσξγαληόπνπινπ ηνπ ππξίδσλνο θαη 

ηεο Ησάλλαο γηα ην ζύλνιν ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο, ππό ζηνηρεία (1-2-3-4-1), εκβαδνύ 

Δνι=186,75κ
2
, κε ΚΑΔΚ 061676566029, πνπ βξίζθεηαη επί ησλ ήδε δηαλνηγκέλσλ νδώλ 

θαθηεξίαο θαη Αξγηλνπζώλ θαη εληόο ΚΧ, κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 1571, 1582, 1596 θαη 

1602α ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο Παηξώλ – 2
ε
 αλαηνιηθνκεζεκβξηλή θάζε 

επέθηαζεο, όπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζην από Ηαλνπαξίνπ 2014 ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό 

δηάγξακκα ηνπ Σερλ. Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ θ. Γ. Αξγπξόπνπινπ ζε θιίκαθα 1:200, 

ζην πνζό ησλ 23.000,00 €, ην νπνίν ζα θαηαβιεζεί ζηνπο δηθαηνύρνπο σο εμήο: -1) Σν 

πνζό ησλ Π=8.000,00 €, σο πξνθαηαβνιή κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ πνπ ζα 

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

ηνπ έηνπο 2020 θαη αλαιπηηθά: -i) ηελ θ. Ησάλλα ρ. π. Γεσξγαληόπνπινπ ην γέλνο 

Παπαρξπζαλζαθνπνύινπ (ΑΦΜ 041869416), κε πνζνζηό ζπληδηνθηεζίαο 2/8, ην πνζό 

ησλ 2.000,00 €. –ii) ηελ θ. Βεινύδσ Γεσξγαληνπνύινπ ηνπ ππξίδσλνο θαη ηεο 

Ησάλλαο (ΑΦΜ 062031370), κε πνζνζηό ζπληδηνθηεζίαο 3/8, ην πνζό ησλ 3.000,00 € -

iii) ηνλ θ. Παλαγηώηε Γεσξγαληόπνπιν ηνπ ππξίδσλνο θαη ηεο Ησάλλαο, (ΑΦΜ 

068741920), κε πνζνζηό ζπληδηνθηεζίαο 3/8, ην πνζό ησλ 3.000,00 € -2) Σν ππόινηπν 

πνζό ησλ 15.000,00 €, κέρξη ηελ εμόθιεζε, ζε δύν (2) άηνθεο ηζόπνζεο εηήζηεο δόζεηο 

ησλ 7.500,00€ έθαζηε (α΄ δόζε έλα ρξόλν κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη β΄ 

δόζε δύν ρξόληα κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ) θαη αλαιπηηθά: -i) ηελ θ. Ησάλλα 
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ρ. π. Γεσξγαληόπνπινπ ην γέλνο Παπαρξπζαλζαθνπνύινπ ην πνζό ησλ 1.875,00 € -ii) 

ηελ θ. Βεινύδσ Γεσξγαληνπνύινπ ηνπ ππξίδσλνο θαη ηεο Ησάλλαο ην πνζό ησλ 

2.812,50 € -iii) ηνλ θ. Παλαγηώηε Γεσξγαληόπνπιν ηνπ ππξίδσλνο θαη ηεο Ησάλλαο ην 

πνζό ησλ 2.812,50€. -Σέινο ηα πάζεο θύζεσο ζπκβνιαηνγξαθηθά, θνξνινγηθά θ.ι.π. 

έμνδα ζα βαξύλνπλ ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θαηά ην κέξνο πνπ ηνπο αλαινγεί. -Ο 

Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – 

Μηραήι Αλαζηαζίνπ.- 

 

Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εωήο αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ 

σο αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ θαη ηελ 

παξαηήξεζε ε Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο λα 

μεθηλήζεη πξάμεηο αλαινγηζκνύ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
 

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 ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ Ν. 3463/06 Κύξσζε 

ηνπ θώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ” (ΦΔΚ 114/Α/8-6-06), θαη ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηηο 

ππ’ αξηζκ. πξση. 23643/12-04-2019 θαη 66794/21-11-2019 αηηήζεηο ησλ α) θ. Ησάλλαο 

ρήξαο π. Γεσξγαληόπνπινπ ην γέλνο Χξήζηνπ θαη Αλδξηάλαο 

Παπαρξπζαλζαθνπνύινπ, β) θ. Βεινύδσο Γεσξγαληνπνύινπ ηνπ ππξίδσλνο θαη ηεο 

Ησάλλαο θαη γ) θ. Παλαγηώηε Γεσξγαληόπνπινπ ηνπ ππξίδσλνο θαη ηεο Ησάλλαο θαζώο 

θαη ην από 19/05/2020 πξσηόθνιιν επηηξνπήο θαζνξηζκνύ ηηκήκαηνο πνπ ππνγξάθεηαη 

αξκνδίσο, πνπ αθνξνύλ ζηελ απνδεκίσζε ηνπ ζπλόινπ ηεο ξπκνηνκνύκελεο ηδηνθηεζίαο 

ηνπο, ππό ζηνηρεία (1-2-3-4-1), εκβαδνύ Δνι=186,75κ
2
, κε ΚΑΔΚ 061676566029, πνπ 

βξίζθεηαη επί ησλ νδώλ θαθηεξίαο θαη Αξγηλνπζώλ θαη εληόο ΚΧ, κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 

1571, 1582, 1596 θαη 1602α ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο Παηξώλ – 2
ε
 

αλαηνιηθνκεζεκβξηλή θάζε επέθηαζεο, όπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζην από Ηαλνπαξίνπ 

2014 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ Σερλ. Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ θ. Γ. Αξγπξόπνπινπ 

ζε θιίκαθα 1:200, ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εωήο εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην 

λα εγθξίλεη: 

 

α) Tν από 19/05/2020 Πξωηόθνιιν Δπηηξνπήο Καζνξηζκνύ Σηκήκαηνο, πνπ 

αθνξά ζηελ απνδεκίσζε ηεο ξπκνηνκνύκελεο ηδηνθηεζίαο ησλ α) θ. Ησάλλαο 

Γεσξγαληνπνύινπ, β) Βεινύδσο Γεσξγαληνπνύινπ θαη γ) Παλαγηώηε Γεσξγαληόπνπινπ 

πνπ βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ θαθηεξίαο θαη Αξγηλνπζώλ κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 

1571, 1582, 1596 θαη 1602α ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο Παηξώλ 

β) Σελ απνδεκίωζε ηωλ α) θαο Ηωάλλαο ρήξαο π. Γεωξγαληόπνπινπ, ην 

γέλνο Υξήζηνπ θαη Αλδξηάλαο Παπαρξπζαλζαθνπνύινπ, β) θαο Βεινύδωο 

Γεωξγαληνπνύινπ ηνπ ππξίδωλνο θαη ηεο Ηωάλλαο θαη γ) θ. Παλαγηώηε 

Γεωξγαληόπνπινπ ηνπ ππξίδωλνο θαη ηεο Ηωάλλαο γηα ην ζύλνιν ηεο ηδηνθηεζίαο 

ηνπο, ππό ζηνηρεία (1-2-3-4-1), εκβαδνύ Δνι=186,75κ
2
, κε ΚΑΔΚ 061676566029, πνπ 

βξίζθεηαη επί ησλ ήδε δηαλνηγκέλσλ νδώλ θαθηεξίαο θαη Αξγηλνπζώλ θαη εληόο ΚΧ, 

κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 1571, 1582, 1596 θαη 1602α ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο Παηξώλ 

– 2
ε
 αλαηνιηθνκεζεκβξηλή θάζε επέθηαζεο, όπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζην από 
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Ηαλνπαξίνπ 2014 ζρεηηθό ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ Σερλ. Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ θ. 

Γ. Αξγπξόπνπινπ ζε θιίκαθα 1:200, ζην πνζό ηωλ 23.000,00€, ην νπνίν ζα 

θαηαβιεζεί ζηνπο δηθαηνύρνπο ωο εμήο: 

1) Σν πνζό ησλ Π=8.000,00€, σο πξνθαηαβνιή κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ 

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

Γήκνπ ηνπ έηνπο 2020 θαη αλαιπηηθά: 

i)  ηελ θα Ηωάλλα ρ. π. Γεωξγαληόπνπινπ ην γέλνο 

Παπαρξπζαλζαθνπνύινπ, κε πνζνζηό ζπληδηνθηεζίαο 2/8, ην πνζό ησλ 

2.000,00€ 
ii) ηελ θα Βεινύδω Γεωξγαληνπνύινπ ηνπ ππξίδωλνο θαη ηεο Ηωάλλαο, κε 

πνζνζηό ζπληδηνθηεζίαο 3/8, ην πνζό ησλ 3.000,00€ 

iii) ηνλ θ. Παλαγηώηε Γεωξγαληόπνπιν ηνπ ππξίδωλνο θαη ηεο Ηωάλλαο, κε 

πνζνζηό ζπληδηνθηεζίαο 3/8, ην πνζό ησλ 3.000,00€. 

 

2) Σν ππόινηπν πνζό ησλ 15.000,00€, κέρξη ηελ εμόθιεζε, ζε δύν (2) άηνθεο 

ηζόπνζεο εηήζηεο δόζεηο ηωλ 7.500,00€ έθαζηε (α΄ δόζε έλα ρξόλν κεηά ηελ ππνγξαθή 

ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη β΄ δόζε δύν ρξόληα κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ) θαη 

αλαιπηηθά:  

i) ηελ θα Ηωάλλα ρ. π. Γεωξγαληόπνπινπ ην γέλνο 

Παπαρξπζαλζαθνπνύινπ ην πνζό ησλ 1.875,00 €. 

ii) ηελ θα Βεινύδω Γεωξγαληνπνύινπ ηνπ ππξίδωλνο θαη ηεο Ηωάλλαο ην 

πνζό ησλ 2.812,50€. 

iii) ηνλ θ. Παλαγηώηε Γεωξγαληόπνπιν ηνπ ππξίδωλνο θαη ηεο Ηωάλλαο ην 

πνζό ησλ 2.812,50€. 

 

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

ελδηαθεξόκελνπο θαηά ην κέξνο πνπ ηνπο αλαινγεί. 

 

Διευκρινίζεται ότι: 
Ζ ηδηνθηεζία ησλ α) θαο Ησάλλαο Γεσξγαληνπνύινπ, β) Βεινύδσο 

Γεσξγαληνπνύινπ θαη γ) Παλαγηώηε Γεσξγαληόπνπινπ είλαη κε άξηηα θαη κε 

νηθνδνκήζηκε σο εμ νινθιήξνπ ξπκνηνκνύκελε, βξίζθεηαη ζηελ ζπκβνιή θαη εληόο ηνπο 

εύξνπο ησλ ήδε δηαλνηγκέλσλ θαη αζθαιηνζηξσκέλσλ νδώλ θαθηεξίαο θαη 

Αξγηλνπζώλ θαη εληόο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ 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 123,1594€/κ
2
, 

κεησκέλε θαηά πεξίπνπ 26% ηεο ηζρύνπζαο αληηθεηκεληθήο αμίαο ζηελ πεξηνρή θαη ζην 

ζπλνιηθό πνζό ησλ  Π= (186,75κ
2
 x 123,1594 €/κ

2
) = 23.000,00 €. 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ ν Γήκνο Παηξέσλ ζα πξέπεη λα απνδεκηώζεη ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο ζύκθσλα κε ην αληίζηνηρν πνζνζηό εμ αδηαηξέηνπ ζπληδηνθηεζίαο 

ηνπο, όπσο απηό πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζ. 19.693/10-06-2014 πξάμε απνδνρήο 

θιεξνλνκίαο ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Παηξώλ θ. Αλαζηαζίαο Καθέδα θαη ην από 30-05-
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2019 θηεκαηνινγηθό θύιιν θαη είλαη: α) δύν όγδνα (2/8) ζηελ θ. Ησάλλα ρήξα π. 

Γεσξγαληόπνπινπ ην γέλνο Χξήζηνπ θαη Αλδξηάλαο Παπαρξπζαλζαθνπνύινπ, β) ηξία 

όγδνα (3/8) ζηελ θ. Βεινύδσ Γεσξγαληνπνύινπ ηνπ ππξίδσλνο θαη ηεο Ησάλλαο θαη γ) 

ηξία όγδνα (3/8) ζηνλ θ. Παλαγηώηε Γεσξγαληόπνπιν ηνπ ππξίδσλνο θαη ηεο Ησάλλαο 

(3/8). 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο                                           Σα  Παξόληα Μέιε 

 

 

ΜΗΥΑΖΛ  ΑΝΑΣΑΗΟΤ          ΥΡΖΣΟ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ 

        ΓΗΟΝΤΗΟ  ΠΛΔΑ 

               ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 

        ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΔΛΔΚΟΤΓΑ 

        ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ 

        ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

        ΓΗΟΝΤΗΟ ΒΟΡΗΖ 
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