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Αξηζκόο 52 

5
ε
 πλεδξίαζε 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο Γήκνπ Παηξέωλ 

ηεο 17
εο

 Ηνπιίνπ 2020 

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

ηελ Πάηξα, ζηελ αίζνπζα ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο (θηίξην Λαδόπνπινπ), 

ζήκεξα ηελ 17
ε
 Ηνπιίνπ 2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11.00π.κ. κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξόεδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε αξηζκό 5/13-06-2020¸ήιζαλ 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα επηά (7) 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) Ήξα - 

Δηξήλε Κνπξή– ηαθηηθό κέινο 6) Γεκήηξηνο Πειεθνύδαο - ηαθηηθό κέινο 7) Θεόδσξνο 

Ξπιηάο– ηαθηηθό κέινο 8) Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 9) Πέηξνο 

Ψσκάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο 

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

ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζ. απόθαζεο 48/2020). 

Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζ. απόθαζεο 50/2020). 

Οη θ.θ. Χξήζηνο Κνξδάο, Αζαλάζηνο Γνύξνο 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 (6ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 8965/10-7-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ Αλαπιεξσηή ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 8829/8-7-2020 

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 πξνβιεπνκέλσλ 

θνηλνρξήζησλ ρώξσλ - (δξόκνη) κεηαμύ ησλ Ο.Σ 95, 66 & 65Α - ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 40-

7111.00035 (ΑΣΑ) ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, 

ηδηνθηεζίαο ηεο θαο Αγγειηθήο Παπαζππξνπνύινπ ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 3/15 

Γηνξζσηηθή Πξάμε επί ηεο ππ’ αξηζ. 7/97 πξάμεο εθαξκνγήο ζηελ πεξηνρή «Αγ. 

Παληειεήκνλαο - Παξαιία Πξναζηείνπ» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ». -αο ζηέιλνπκε 

ζπλεκκέλσο ζε θσηναληίγξαθν ηελ από 22-1-2018 αίηεζε ηεο θαο Αγγειηθήο 

Παπαζππξνπνύινπ θαη ην από 1-7-2020 πξσηόθνιιν επηηξνπήο θαζνξηζκνύ ηηκήκαηνο θαη 

ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο -ύκθσλα κε ην πεξηερόκελν ηεο ππ’ αξηζ. 3/15 Γηνξζσηηθήο 

Πξάμεο επί ηεο ππ’ αξηζ. 7/97 πξάμεο εθαξκνγήο ζηελ πεξηνρή «Αγ. Παληειεήκνλαο-

Παξαιία Πξναζηείνπ», πνπ εληάρζεθε ζην ρέδην Πόιεσο κε ην από 25.8.93 Π.Γ (ΦΔΚ 

1181/Γ/23.9.93), ν Γήκνο νθείιεη ζηελ ηδηνθηήηξηα, ιόγσ ξπκνηόκεζεο απνδεκίσζε γηα ηα 

εδαθηθά ηκήκαηα ζπλνιηθνύ εκβαδνύ (34,89κ2+19,77κ2+ 38,22κ2) = 92,88κ2 πνπ 

ζύκθσλα κε ηελ ηηκή ησλ 183,90 €/κ2 (ηηκή πνπ θξίζεθε ζπκθέξνπζα κε ην αλσηέξσ 

ζπλεκκέλν πξσηόθνιιν) αληηζηνηρεί ζε (92,88κ2 ρ 183,90 €/κ2) = 17.080,63€. -Καηόπηλ 
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ησλ αλσηέξσ παξαθαινύκε λα ηεζεί ην ζέκα ππόςε ηνπ ώκαηνο, ώζηε λα εγθξίλεη θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ Ν. 3463/06 Κύξσζε ηνπ θώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ” 

(ΦΔΚ 114/Α/8-6-06) θαη ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/7.6.2010) «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο», ηελ απνδεκίσζε πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζό 8.080,63€ (πξνθαηαβνιή) εθ ηνπ 

ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ 17.080,63€ ζε βάπορ ηος Κ.Α. 40-7111.00035 (ΣΑΤΑ) ηων εξόδων ηος 

πποϋπολογιζμού ηος Δήμος οικονομικού έηοςρ 2020, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απαιινηξίσζε 

εδαθηθώλ ηκεκάησλ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 92,88κ2 (δξόκνη κεηαμύ ησλ Ο.Σ 95, 66 & 65Α), 

όπσο απηά πεξηγξάθνληαη κε ζηνηρεία i) ½ (Α-Β-Β΄-Γ-Γ-Δ-Ε-Σ9-Α) εκβαδνύ 38,22κ2, ii) ½ 

(Ζ-Θ-Η-Κ-Ζ) εκβαδνύ 19,77κ2 & iii) ½ (Α-Σ9-Σ8-Ζ-Κ-Λ-Α) εκβαδνύ 34,89κ2, ζην 

ζπλεκκέλν απόζπαζκα ηνπ θηεκαηνινγηθνύ – ξπκνηνκηθνύ δηαγξάκκαηνο ηεο αλσηέξσ 

Γ.Π.Δ θαη ηα νπνία ε ηδηνθηήηξηα ζα κεηαβηβάζεη ζην Γήκν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ 

ζπκβνιαίνπ. -πκπιεξσκαηηθά ζαο πιεξνθνξνύκε όηη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ησλ 

8.080,63€ (πξνθαηαβνιή)  εθ ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ 17.080,63€ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

απαιινηξίσζε ησλ 92,88κ2, ζα κπνξνύλ άκεζα λα δηαλνηρζνύλ εδαθηθά ηκήκαηα επί 

πξνβιεπνκέλνπ δξόκνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 184,99κ2. -Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε απόδνζε ηνπ 

πνζνύ ησλ 17.080,63€, ζα γίλεη κε ηελ θαηαβνιή πνζνύ 8.080,63€ (πξνθαηαβνιή)  κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ ζπκβνιαίνπ θαη ην ππόινηπν πνζό ησλ (17.080,63€-8.080,63€)= 

9.000,00€ ζα απνδνζεί ζηελ θα Αγγειηθή Παπαζππξνπνύινπ ζε κία εηήζηα δόζε, ε νπνία 

εθηηκάηαη όηη ζα θαηαβιεζεί ην έηνο 2021. -Ο Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνύ 

Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ, Γόκεζεο θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – Μηραήι Αλαζηαζίνπ.- 

 

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

αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ, 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ 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 θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ Ν. 3463/06 Κύξσζε ηνπ θώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ” 

(ΦΔΚ 141/Α/8-6-06), ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εωήο εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην λα 

εγθξίλεη ηελ απνδεκίωζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ - (δξόκνη) κεηαμύ ησλ Ο.Σ 95, 66 & 65
Α
, 

ηδηνθηεζίαο ηεο θαο Αγγειηθήο Παπαζππξνπνύινπ  ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 3/15 

Γηνξζσηηθή Πξάμε επί ηεο ππ’ αξηζ. 7/97 πξάμεο εθαξκνγήο ζηελ πεξηνρή «Αγ. 

Παληειεήκνλαο - Παξαιία Πξναζηείνπ» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζό 

8.080,63€ (πξνθαηαβνιή) εθ ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηωλ 17.080,63€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 40-

7111.00035 (ΑΣΑ) ηωλ εμόδωλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απαιινηξίσζε εδαθηθώλ ηκεκάησλ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 92,88κ2 

(δξόκνη κεηαμύ ησλ Ο.Σ 95, 66 & 65Α), όπσο απηά πεξηγξάθνληαη κε ζηνηρεία i) ½ (Α-Β-Β΄-

Γ-Γ-Δ-Ε-Σ9-Α) εκβαδνύ 38,22κ2, ii) ½ (Ζ-Θ-Η-Κ-Ζ) εκβαδνύ 19,77κ2 & iii) ½ (Α-Σ9-Σ8-Ζ-

Κ-Λ-Α) εκβαδνύ 34,89κ2, ζην ζρεηηθό απόζπαζκα ηνπ θηεκαηνινγηθνύ – ξπκνηνκηθνύ 

δηαγξάκκαηνο ηεο αλσηέξσ Γ.Π.Δ θαη ηα νπνία ε ηδηνθηήηξηα ζα κεηαβηβάζεη ζην Γήκν κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ ζπκβνιαίνπ. 

Με ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ησλ 8.080,63€ (πξνθαηαβνιή) εθ ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ 

17.080,63€ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απαιινηξίσζε ησλ 92,88κ2, ζα κπνξνύλ άκεζα λα 

δηαλνηρζνύλ εδαθηθά ηκήκαηα επί πξνβιεπνκέλνπ δξόκνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 184,99κ2. 
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Ζ απόδνζε ηνπ πνζνύ ησλ 17.080,63€, ζα γίλεη κε ηελ θαηαβνιή πνζνύ 8.080,63€ 

(πξνθαηαβνιή) κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ ζπκβνιαίνπ θαη ην ππόινηπν πνζό ησλ 

(17.080,63€-8.080,63€)= 9.000,00€ ζα απνδνζεί ζηελ θα Αγγειηθή Παπαζππξνπνύινπ ζε 

κία εηήζηα δόζε ε νπνία εθηηκάηαη όηη ζα θαηαβιεζεί ην έηνο 2021.  

 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη: 

ύκθσλα κε ην πεξηερόκελν ηεο ππ’ αξηζ. 3/15 Γηνξζσηηθήο Πξάμεο επί ηεο ππ’ 

αξηζ. 7/97 πξάμεο εθαξκνγήο ζηελ πεξηνρή «Αγ. Παληειεήκνλαο-Παξαιία Πξναζηείνπ», 

πνπ εληάρζεθε ζην ρέδην Πόιεσο κε ην από 25.8.93 Π.Γ (ΦΔΚ 1181/Γ/23.9.93), ν Γήκνο 

νθείιεη ζηελ ηδηνθηήηξηα, θα Αγγειηθή Παπαζππξνπνύινπ, ιόγσ ξπκνηόκεζεο, 

απνδεκίσζε γηα ηα εδαθηθά ηκήκαηα ζπλνιηθνύ εκβαδνύ (34,89κ2+19,77κ2+ 38,22κ2) = 

92,88κ2 πνπ ζύκθσλα κε ηελ ηηκή ησλ 183,90 €/κ2 (ηηκή πνπ θξίζεθε ζπκθέξνπζα κε ην 

αλσηέξσ ζρεηηθό πξσηόθνιιν) αληηζηνηρεί ζε (92,88κ2 ρ 183,90 €/κ2) = 17.080,63€. 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο                                         Σα  Παξόληα Μέιε 

 

 

ΜΗΥΑΖΛ  ΑΝΑΣΑΗΟΤ          ΥΡΖΣΟ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ 

        ΓΗΟΝΤΗΟ  ΠΛΔΑ 

               ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 

               ΖΡΑ – ΔΗΡΖΝΖ ΚΟΤΡΖ 

        ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΔΛΔΚΟΤΓΑ 

        ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 

        ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

        ΓΗΟΝΤΗΟ ΒΟΡΗΖ 
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