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

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

ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 25/10-7-2020,  

πξαγκαηνπνηήζεθε δια ζώζης ζσνεδρίαζη, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 

εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (11) 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] Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο θαη 7] 

Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο. 

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

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 422/2020). 

Ο θ. Νηθόιανο Θενδσξόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

424/2020). 

Οη θ.θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – 

ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

Σηελ αξρή, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα, «Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά 

ηεο αξηζ. 336/2020 απνθάζεσο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ», (ζρεηηθό ην 

αξηζ. 9102/13-7-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ε αξηζ. 9004/10-7-2020 εηζήγεζε 

ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο 

Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο – Γξαθείν Ννκηθώλ 

Σπκβνύισλ θαη ε αξηζ. 9001/10-7-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία 

πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Κσλζηαληίλαο Παπαδνπνύινπ), νη 

νπνίεο έρνπλ σο εμήο: «Πξνο: - Τελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή - ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε απόθαζεο γηα 

ηελ άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο αξηζ. 336/2020 απνθάζεσο ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ΄΄ - ΣΦΔΤ.: - Η ππ’ αξηζ. 336/2020 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ. - Παξαθαινύκε λα ιάβεηε απόθαζε γηα ηελ άζθεζε ή κε έθεζεο 

θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 336/2020 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ. - Ο 

Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο».- 

ΓΝΨΜΟΓΟΤΗΣΗ: - Γπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 336/2020 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ εθδνζείζαο επί ηεο από 2-1-2014 ππ’ αξηζ. εθζ. θαηαζ. 117/16-4-

2014 αγσγήο ησλ Παλαγηώηε Γεκεηξίνπ Πνύληδα θαη Γεκεηξίνπ Πνύληδα ηνπ Παλαγηώηε 

αλαγλσξίζηεθε ε ζπγθπξηόηεηα ησλ ελαγόλησλ ζηα αληίζηνηρα πνζνζηά εδαθηθώλ 

ηκεκάησλ επηθαλείαο 93,28 η.κ. θαη 209,08 η.κ., ηα νπνία ζύκθσλα κε ηηο αξρηθέο 

θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ θνηλόρξεζην αγξνηηθό δξόκν κε 

ΚΑΔΚ 06167ΔΚ00294 θαη βξίζθνληαη ζηε ζέζε «Πξέζζα» Πξναζηείνπ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, όπσο εκθαίλνληαη ζην από Ιαλνπαξίνπ 2014 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ 

αξρηηέθηνλα κεραληθνύ Βαζηιείνπ Γεκεηξαθνπνύινπ. - Δπεηδή δελ ζπληξέρνπλ ιόγνη 

έθεζεο θαηά ηεο σο άλσ απόθαζεο αθνύ νπδέλ ζηνηρείν πξνζθνκίζηεθε από ηα αξκόδηα 
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ηκήκαηα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο θαη Πνιενδνκηθνύ Σρεδηαζκνύ, από ην νπνίν λα 

πξνθύπηεη όηη ηα δηεθδηθνύκελα εδαθηθά ηκήκαηα αλήθνπλ θαηά θπξηόηεηα ζην Γήκν 

Παηξέσλ αληίζεηα ε δηελεξγεζείζα πξαγκαηνγλσκνζύλε θαηά ζαθή, νξηζκέλν θαη 

ηεθκεξησκέλν ηξόπν θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη ηα επίδηθα εδαθηθά ηκήκαηα αλήθνπλ 

θαηά θπξηόηεηα ζηνπο ελάγνληεο. Σεκεησηένλ όηη κόλν κεγάιν ηκήκα ηνπ πξώηνπ 

επηδίθνπ εδαθηθνύ ηκήκαηνο βξίζθεηαη εθηόο ηεο πεξηθξαγκέλεο ηδηνθηεζίαο αληίζεηα ηα 

ππόινηπα ηκήκαηα έρνπλ πινπνηεκέλα όξηα θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηδηνθηεζία ησλ 

ελαγόλησλ. - Σπλεπεία ησλ αλσηέξσ, παξαθαιώ όπσο ιάβεηε απόθαζε γηα ηε κε άζθεζε 

εθέζεσο θαηά ηεο σο άλσ ππ’ αξηζ. 336/2020 απνθάζεσο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ 

Παηξώλ. Σε αληίζεηε πεξίπησζε δύλαηαη λα επηβαξπλζεί πεξαηηέξσ ν Γήκνο Παηξέσλ κε 

δηθαζηηθή δαπάλε ηνπ δεύηεξνπ βαζκνύ δηθαηνδνζίαο. - Η επί παγία αληηκηζζία 

πιεξεμνύζηα δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θα Κσλζηαληίλα Παπαδνπνύινπ».- 

 

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

εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, είδε ηελ ππ’ αξηζ. 9001/10-7-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία 

αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Κσλζηαληίλαο 

Παπαδνπνύινπ θαη θήξπμε ην σο άλσ ζέκα κατεπείγον. 

Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο δήισζε όηη 

ςεθίδεη «ιεπθό» θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην 

νπνίν αλ θάπνην κέινο αρνηθεί ςήθν ή δώζει λεσκή ψήθο, λογίζεηαι ως παρόν θαηά ηε 

ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε 

ιεπθή ςήθνο δεν σπολογίζονηαι ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 
(6 ζεηηθέο ςήθνη)            

 

Εγκρίνει ηε κε άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο αξηζ. 336/2020 απνθάζεσο ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 9001/10-7-2020 

Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο 

Κσλζηαληίλαο Παπαδνπνύινπ. 

 

 Δπί ηνπ ζέκαηνο δηεπθξηλίδεηαη όηη: 

Γπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 336/2020 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ 

εθδνζείζαο επί ηεο από 2-1-2014 ππ’ αξηζ. εθζ. θαηαζ. 117/16-4-2014 αγσγήο ησλ 

Παλαγηώηε Γεκεηξίνπ Πνύληδα θαη Γεκεηξίνπ Πνύληδα ηνπ Παλαγηώηε αλαγλσξίζηεθε ε 

ζπγθπξηόηεηα ησλ ελαγόλησλ ζηα αληίζηνηρα πνζνζηά εδαθηθώλ ηκεκάησλ επηθαλείαο 

93,28 η.κ. θαη 209,08 η.κ., ηα νπνία ζύκθσλα κε ηηο αξρηθέο θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο, 

είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ θνηλόρξεζην αγξνηηθό δξόκν κε ΚΑΔΚ 06167ΔΚ00294 θαη 

βξίζθνληαη ζηε ζέζε «Πξέζζα» Πξναζηείνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, όπσο εκθαίλνληαη ζην 

από Ιαλνπαξίνπ 2014 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ αξρηηέθηνλα κεραληθνύ Βαζηιείνπ 

Γεκεηξαθνπνύινπ.  

Σύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 9001/10-7-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία 

πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Κσλζηαληίλαο Παπαδνπνύινπ, δελ 

ζπληξέρνπλ ιόγνη έθεζεο θαηά ηεο σο άλσ απόθαζεο αθνύ νπδέλ ζηνηρείν πξνζθνκίζηεθε 

από ηα αξκόδηα ηκήκαηα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο θαη Πνιενδνκηθνύ Σρεδηαζκνύ, από ην 

νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ηα δηεθδηθνύκελα εδαθηθά ηκήκαηα αλήθνπλ θαηά θπξηόηεηα ζην 

Γήκν Παηξέσλ αληίζεηα ε δηελεξγεζείζα πξαγκαηνγλσκνζύλε θαηά ζαθή, νξηζκέλν θαη 

ηεθκεξησκέλν ηξόπν θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη ηα επίδηθα εδαθηθά ηκήκαηα αλήθνπλ 

θαηά θπξηόηεηα ζηνπο ελάγνληεο. Σεκεησηένλ όηη κόλν κεγάιν ηκήκα ηνπ πξώηνπ 

επηδίθνπ εδαθηθνύ ηκήκαηνο βξίζθεηαη εθηόο ηεο πεξηθξαγκέλεο ηδηνθηεζίαο αληίζεηα ηα 
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ππόινηπα ηκήκαηα έρνπλ πινπνηεκέλα όξηα θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηδηνθηεζία ησλ 

ελαγόλησλ. 

Σε πεξίπησζε άζθεζεο έθεζεο θαηά ηεο αξηζ. 336/2020 απνθάζεσο ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, δύλαηαη λα επηβαξπλζεί πεξαηηέξσ ν Γήκνο Παηξέσλ 

κε δηθαζηηθή δαπάλε ηνπ δεύηεξνπ βαζκνύ δηθαηνδνζίαο. 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                      Σα Παρόνηα Μέλη 

 

 

        ΔΘΟΝΤΗ ΠΛΕΑ  

 

 

ΦΩΣΘΟ ΔΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΘΟΤΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ 

ΘΩΑΝΝΗ ΣΘΜΠΟΤΚΗ 

ΠΕΣΡΟ ΨΩΜΑ 
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