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ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοσζα ηης Οικονομικής Επιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ), 

ζήκεξα, ηην 9
η
 Θοσλίοσ 2020, εκέξα Πέμπηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 24/3-7-2020, θαη 

κεηά ηελ από 7/7/2020 εηδνπνίεζε γηα αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 8
εο

 Ηνπιίνπ 2020, 

πραγμαηοποίηζη δε ασηής ηην Πέμπηη 9 Θοσλίοσ 2020, ώρα 12:00, πξαγκαηνπνηήζεθε 

δια ζώζης ζσνεδρίαζη, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ 

νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (15) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3] 

Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 4] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο θαη 6] Αζαλάζηνο Γνύξνο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο, Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά, Γεώξγηνο Μαγηάθεο, 

Νηθόιανο Παπαδεκάηνο, Ησάλλεο Σζηκπνύθεο θαη Πέηξνο Φσκάο – 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 αξηζ. (4) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο αξηζ. 49/2020 απνθάζεσο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ  

Παηξώλ», (ζρεηηθό ην αξηζ. 8529/3-7-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ε αξηζ. 8471/2-

7-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, 

Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο – Γξαθείν Ννκηθώλ 

πκβνύισλ θαη ε αξηζ. 8470/2-7-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία 

πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Παξαζθεπήο θαέινπ), νη νπνίεο έρνπλ 

σο εμήο: «Πξνο: - Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή - ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε 

ή κε έθεζεο θαηά ηεο αξηζ. 49/2020 απνθάζεσο ηνπ Πνιπκεινύο  Πξσηνδηθείνπ 

Παηξώλ΄΄ - ΥΔΣ.: - 1) Ζ  ππ’  αξηζ.  49/2020  απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ 

Παηξώλ. - 2) Σν αξηζ. πξση. Π9585/8-5-2017  έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – 

Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο. - Παξαθαινύκε λα ιάβεηε απόθαζε γηα ηελ 

άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 49/2020 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ. - Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο 

Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. 

Γηνλύζεο Πιέζζαο».- ΓΝΧΜΟΓΟΣΖΖ: - Με ηελ από 27-6-2008 θαη κε αξηζκό 

θαηάζεζεο 2993/2008 αγσγή ηεο, ε αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΠΔΗΡΑΨΚΖ – 

ΠΑΣΡΑΨΚΖ Κισζηνϋθαληήξηα Παηξώλ Αλώλπκε Δηαηξεία» επηδίσμε: α) λα 

αλαγλσξηζζεί δηθαζηηθά όηη είλαη απνθιεηζηηθή θύξηα, εδαθηθώλ ηκεκάησλ ζπλνιηθήο 

έθηαζεο 3.039,84η.κ. επξηζθόκελα ζηελ πεξηνρή ΄΄Κξύα Ηηεώλ΄΄ ησλ Παηξώλ θαη β) λα 

δηνξζσζνύλ νη εζθαικέλεο αξρηθέο θηεκαηνινγηθέο  εγγξαθέο. - Δπί ηεο σο άλσ αγσγήο 

εμεδόζε ε ππ’ αξηζ. 49/2020 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, ε νπνία 

αλαγλσξίδεη ηελ θπξηόηεηα ηεο ελάγνπζαο επί ησλ σο άλσ εδαθηθώλ ηκεκάησλ θαη 

δηαηάζζεη ηε δηόξζσζε ησλ θηεκαηνινγηθώλ εγγξαθώλ. Σα επίδηθα εδαθηθά ηκήκαηα 

έρνπλ εληαρζεί σο ξπκνηνκνύκελα θαη ε ηδηνθηήηξηα – ελάγνπζα δηαηεξεί δηθαίσκα 

απνδεκίσζεο από ην Γήκν Παηξέσλ γηα ηελ απαιινηξίσζε ησλ αθηλήηνπ ηεο. - 

πγθεθξηκέλα, ην αξηζ. πξση. Π9585/8-5-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – 
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Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο, Σκήκα Πνιενδνκηθώλ Δθαξκνγώλ, αλαθέξεη 

όηη: - ΄΄α) Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Π.Μ.Δ. ησλ πεξηνρώλ «Φάρνπ – Μέκνπ – Κξύα Ηηεώλ – 

Εαξνπριέηθα» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζπληάρζεθε ε ππ αξηζ. 3/92 πξάμε εθαξκνγήο 

ζύκθσλα κε ηα άξζξα 8,9 θαη 12 ηνπ Ν.1337/1983, ε νπνία θπξώζεθε από ηνλ θ. 

Ννκάξρε Αραΐαο κε ηελ ππ’ αξηζ. ΥΔ272/22-1-1992 απόθαζε θαη κεηεγξάθε ζην 

Τπνζεθνθπιαθείν Παηξώλ ζηνλ ηόκν 2104 κε απμ. Αξηζ. 346 ζηηο 18-6-92. - ηνπο 

θηεκαηνινγηθνύο πίλαθεο ηεο αλσηέξσ πξάμεο εθαξκνγήο, ζηνπο νπνίνπο ζαο ζηέιλνπκε 

ζπλεκκέλσο, έρεη ζπκπεξηιεθζεί ε κε θσδηθό αξηζκό θηεκαηνγξάθεζεο 16.22.18 

ηδηνθηεζία ηεο ΠΔΗΡΑΨΚΖ ΠΑΣΡΑΨΚΖ (κε κεηαγεγξακκέλε κεξίδα)ζπλνιηθνύ 

εκβαδνύ 15. 352,84η.κ.. Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ππνρξεσηηθήο εηζθνξάο ζε γε ηνπ άξζξνπ 

8 ηνπ Ν.1337/1983 πνπ αληηζηνηρεί ζε 7.836,70η.κ., ηεο επεδόζε ζην Ο.Σ. 2217 ην ππ’ 

αξηζ. 01 νηθόπεδν ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 1.047,50η.κ., ελώ εληόο ηνπ Ο.Σ. 2223 απέκεηλε 

ηκήκα εκβαδνύ 16,90η.κ.. Δπίζεο, ιόγσ επηπιένλ ξπκνηνκίαο από εθείλε πνπ αληηζηνηρεί 

ζηελ εηζθνξά γεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1337/83, εδαθηθό ηκήκα εκβαδνύ 6.451,80η.κ. 

απνηειεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηεο ηδηνθηεζίαο από ηνλ Γήκν.΄΄ - Δπεηδή κέρξη ηελ 

ζπληέιεζε ηεο απαιινηξίσζεο θαη ηελ θαηαβνιή ηεο πιήξνπο απνδεκίσζεο ζηε δηθαηνύρν 

ηδηνθηήηξηα δελ επέξρεηαη ε κεηάζηαζε θπξηόηεηαο ησλ απαιινηξνπκέλσλ αθηλήησλ, ηα ελ 

ιόγσ εδαθηθά ηκήκαηα δελ έρνπλ πεξηέιζεη θαηά θπξηόηεηα ζηνλ Γήκν. - πλεπώο θαη 

θαηά ηα άλσ, θαη ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ καο δηαβίβαζε ε αξκόδηα Γ/λζε 

Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ, έρσ ηε γλώκε όηη επεηδή αθξηβώο δελ δηαζέηνπκε ζηνηρεία πνπ 

λα απνδεηθλύνπλ όηη ν Γήκνο δηαηεξεί δηθαίσκα θπξηόηεηαο ζηα επίδηθα ηκήκαηα, δελ 

ππάξρνπλ επαξθείο θαη βάζηκνη ηζρπξηζκνί πνπ λα ζηνηρεηνζεηνύλ ηελ άζθεζε λόκσ θαη 

νπζία βαζίκνπ εθέζεσο. - Ζ επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηα δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ θα Παξαζθεπή θαέινπ».- 

 

Η Οικονομική Επιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο 

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηελ επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηα δηθεγόξν ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ θα Παξαζθεπή θαέινπ θαη είδε ηελ ππ’ αξηζ. 8470/2-7-2020 

Γλσκνδόηεζή ηεο, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

Εγκρίνει ηε κε άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο αξηζ. 49/2020 απνθάζεσο ηνπ 

Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 8470/2-7-2020 

Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο 

Παξαζθεπήο θαέινπ.  

 

Δπί ηνπ ζέκαηνο δηεπθξηλίδεηαη όηη: 

      Με ηελ από 27-6-2008 θαη κε αξηζκό θαηάζεζεο 2993/2008 αγσγή ηεο, ε αλώλπκε 

εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΠΔΗΡΑΨΚΖ – ΠΑΣΡΑΨΚΖ Κισζηνϋθαληήξηα Παηξώλ 

Αλώλπκε Δηαηξεία» επηδίσμε: α) λα αλαγλσξηζζεί δηθαζηηθά όηη είλαη απνθιεηζηηθή θύξηα, 

εδαθηθώλ ηκεκάησλ ζπλνιηθήο έθηαζεο 3.039,84η.κ. επξηζθόκελα ζηελ πεξηνρή ΄΄Κξύα 

Ηηεώλ΄΄ ησλ Παηξώλ θαη β) λα δηνξζσζνύλ νη εζθαικέλεο αξρηθέο θηεκαηνινγηθέο  

εγγξαθέο.   

  Δπί ηεο σο άλσ αγσγήο εμεδόζε ε ππ’ αξηζ. 49/2020 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, ε νπνία αλαγλσξίδεη ηελ θπξηόηεηα ηεο ελάγνπζαο επί ησλ σο άλσ 

εδαθηθώλ ηκεκάησλ θαη δηαηάζζεη ηε δηόξζσζε ησλ θηεκαηνινγηθώλ εγγξαθώλ. Σα 

επίδηθα εδαθηθά ηκήκαηα έρνπλ εληαρζεί σο ξπκνηνκνύκελα θαη ε ηδηνθηήηξηα – ελάγνπζα 

δηαηεξεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο από ην Γήκν Παηξέσλ γηα ηελ απαιινηξίσζε ησλ 

αθηλήηνπ ηεο. 
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πγθεθξηκέλα, ην αξηζ. πξση. Π9585/8-5-2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ 

– Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο, Σκήκα Πνιενδνκηθώλ Δθαξκνγώλ, αλαθέξεη 

όηη: 

΄΄α) Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Π.Μ.Ε. ηωλ πεξηνρώλ «Φάρνπ – Μέκνπ – Κξύα Θηεώλ – 

Ζαξνπριέηθα» ηνπ Δήκνπ Παηξέωλ, ζπληάρζεθε ε ππ αξηζ. 3/92 πξάμε εθαξκνγήο ζύκθωλα 

κε ηα άξζξα 8,9 θαη 12 ηνπ Ν.1337/1983, ε νπνία θπξώζεθε από ηνλ θ. Ννκάξρε Αραΐαο κ 

εηελ ππ’ αξηζ. ΥΕ272/22-1-1992 απόθαζε θαη κεηεγξάθε ζην Τπνζεθνθπιαθείν Παηξώλ 

ζηνλ ηόκν 2104 κε απμ. Αξηζ. 346 ζηηο 18-6-92. 

ηνπο θηεκαηνινγηθνύο πίλαθεο ηεο αλωηέξω πξάμεο εθαξκνγήο, ζηνπο νπνίνπο ζαο 

ζηέιλνπκε ζπλεκκέλωο, έρεη ζπκπεξηιεθζεί ε κε θωδηθό αξηζκό θηεκαηνγξάθεζεο 16.22.18 

ηδηνθηεζία ηεο ΠΕΘΡΑΪΚΗ ΠΑΣΡΑΪΚΗ (κε κεηαγεγξακκέλε κεξίδα)ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 

15. 352,84η.κ.. Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ππνρξεωηηθήο εηζθνξάο ζε γε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

Ν.1337/1983 πνπ αληηζηνηρεί ζε 7.836,70η.κ., ηεο επεδόζε ζην Ο.Σ. 2217 ην ππ’ αξηζ. 01 

νηθόπεδν ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 1.047,50η.κ., ελώ εληόο ηνπ Ο.Σ. 2223 απέκεηλε ηκήκα 

εκβαδνύ 16,90η.κ.. Επίζεο, ιόγω επηπιένλ ξπκνηνκίαο από εθείλε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

εηζθνξά γεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1337/83, εδαθηθό ηκήκα εκβαδνύ 6.451,80η.κ. απνηειεί 

δηθαίωκα απνδεκίωζεο ηεο ηδηνθηεζίαο από ηνλ Δήκν.΄΄ 

Δπεηδή κέρξη ηελ ζπληέιεζε ηεο απαιινηξίσζεο θαη ηελ θαηαβνιή ηεο πιήξνπο 

απνδεκίσζεο ζηε δηθαηνύρν ηδηνθηήηξηα δελ επέξρεηαη ε κεηάζηαζε θπξηόηεηαο ησλ 

απαιινηξνπκέλσλ αθηλήησλ, ηα ελ ιόγσ εδαθηθά ηκήκαηα δελ έρνπλ πεξηέιζεη θαηά 

θπξηόηεηα ζηνλ Γήκν.        

ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 8470/2-7-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία 

πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Παξαζθεπήο θαέινπ, βάζεη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ δηαβίβαζε ε αξκόδηα Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ θαη επεηδή αθξηβώο 

δελ δηαηίζεληαη ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη ν Γήκνο δηαηεξεί δηθαίσκα θπξηόηεηαο 

ζην επίδηθν ηκήκα, δελ ππάξρνπλ επαξθείο θαη βάζηκνη ηζρπξηζκνί πνπ λα ζηνηρεηνζεηνύλ 

ηελ άζθεζε λόκσ θαη νπζία βαζίκνπ εθέζεσο.                                                               

 

 

                 Ο Πρόεδρος                                       Σα Παρόνηα Μέλη 

 

 

        ΔΘΟΝΤΗ ΠΛΕΑ  
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