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

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 31η Ασγούζηοσ 2020, εκέξα Δεσηέρα θαη ώξα 11.00π.μ. κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε αξηζκό 6/27-82020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Επιηροπής Ποιόηηηας
Ζφής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ
γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (11) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο
Δπηηξνπήο απηήο:
1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξόεδξνο 2) Υξήζηνο Μπαθαιάξνο– Αληηπξόεδξνο, 3)
Υξήζηνο Κνξδάο – ηαθηηθό κέινο 4) Γηνλύζηνο Πιέζζαο - ηαθηηθό κέινο, 5) Νηθόιανο
Αζπξάγθαζνο – ηαθηηθό κέινο 6) Ήξα - Δηξήλε Κνπξή - ηαθηηθό κέινο 7) Γεκήηξηνο
Πειεθνύδαο – ηαθηηθό κέινο 8) Θεόδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθό κέινο 9) Αζαλάζηνο Γνύξνο –
ηαθηηθό κέινο θαη 10) Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Οη θ.θ. Γηνλύζηνο Βνξίζεο θαη Γεώξγηνο Ρώξνο - ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ ζηε
ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
………………...…………………………………………………………..………….…………
ηελ αξρή ν θ. Πξόεδξνο, πξνηάζζεη θαη εηζάγεη ην αξηζ. 11 ζέκα ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο «Έγθξηζε πξσηνθόιινπ γηα ηελ απνδεκίσζε πξνβιεπνκέλνπ θνηλνρξήζηνπ
ρώξνπ (δξόκνο) ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. Γεσξγίνπ Μπηξκπίιε, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 4/1992
Μ.Π.Δ ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ Κ. Ρνδηλήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», ζέηνληαο ππ’ όςηλ ησλ
κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην αξηζ. 11279/27-8-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ.
Γεκάξρνπ, κε ην νπνίν δηαβηβάδεη ηελ αξηζ. 7381/16-8-2020 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ
Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – Γηεύζπλζε
Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο – Σκήκα Πνιενδνκηθώλ
Δθαξκνγώλ, σο θάησζη: ΘΔΜΑ : «Έγθξηζε πξσηνθόιινπ γηα ηελ απνδεκίσζε
πξνβιεπνκέλνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ (δξόκνο) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 40-7111.00035 (ΑΣΑ)
ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, ηδηνθηεζίαο ηνπ θ.
Γεσξγίνπ Μπηξκπίιε, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 4/1992 Μ.Π.Δ ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ
Κ. Ρνδηλήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ». - αο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλσο ζε θσηναληίγξαθν ηελ από
5-04-2019 αίηεζε ηνπ θ. Γεσξγίνπ Μπηξκπίιε θαη ην από 1- 6 -2020 πξσηόθνιιν επηηξνπήο
θαζνξηζκνύ ηηκήκαηνο θαη ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο- ύκθσλα κε ην πεξηερόκελν ηεο ππ’
αξηζκ. 4/1992 Μ.Π.Δ ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ Κ. Ρνδηλήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, πνπ
εληάρζεθε ζην ρέδην Πόιεσο κε ηελ από Υ15790/1989/ 1991(ΦΔΚ 120Γ/8-7-1991)
Απόθαζε Ννκάξρε Αραίαο, ν Γήκνο νθείιεη ζηνλ θ. Γεώξγην Μπηξκπίιε, ιόγσ επηπιένλ
ξπκνηνκίαο από εθείλε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εηζθνξά γεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ αλσηέξσ Νόκνπ,
απνδεκίσζε γηα 805,80κ2 πνπ ζύκθσλα κε ηελ ηηκή ησλ 49,89€/κ2 (ηηκή πνπ θξίζεθε
ζπκθέξνπζα κε ην αλσηέξσ ζπλεκκέλν πξσηόθνιιν) αληηζηνηρεί ζε 805,80κ2x 49,89€/κ2=
40.201,36€. - Καηόπηλ 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
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87/η.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», ηελ απνδεκίσζε πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζό
13.401,36€ (πξνθαηαβνιή) εθ ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ 40.201,36€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 407111.00035 (ΑΣΑ) ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο
2020, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απαιινηξίσζε ηνπ ππό ηα ζηνηρεία (927-864-865-866-922-923924-929-928-926-927) εδαθηθνύ ηκήκαηνο εκβαδνύ Δ=805,80κ2 όπσο απηό θαίλεηαη ζην
ζπλεκκέλν Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ Σνπνγξάθνπ Μερ/θνπ θ. Ησάλλε Αλαγλσζηάθνπ
θαη ην νπνίν ν ηδηνθηήηεο ζα κεηαβηβάζεη ζηνλ Γήκν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ
ζπκβνιαίνπ.- πκπιεξσκαηηθά ζαο πιεξνθνξνύκε όηη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ησλ
13.401,36€ ζα κπνξνύλ άκεζα λα δηαλνηγνύλ εδαθηθά ηκήκαηα ζπλνιηθνύ εκβαδνύ
1061,90κ2. - Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε απόδνζε ηνπ πνζνύ ησλ 40.201,36€, ζα γίλεη κε ηελ
θαηαβνιή πνζνύ 13.401,36€ (πξνθαηαβνιή) κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ ζπκβνιαίνπ θαη
ην ππόινηπν πνζό ησλ (40.201,36€-13.401,36€)= 26.800,00€ ζα απνδνζεί ζηνλ θ. Γεώξγην
Μπηξκπίιε ζε δύν εηήζηεο ηζόπνζεο δόζεηο ησλ 13.400,00€ νη νπνίεο εθηηκάηαη όηη ζα
θαηαβιεζνύλ ηα έηε 2021 & 2022 Ο Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ
ρεδηαζκνύ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο - ΜΗΥΑΖΛ ΑΝΑΣΑΗΟΤ
Η Επιηροπή Ποιόηηηας Ζφής, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο
αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, ηνλ αξκόδην ππεξεζηαθό παξάγνληα θαη ηηο
ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ Με ηε δηεπθξίλεζε όηη θαηά ηε ςεθνθνξία ν θ.
Μπαθαιάξνο Υξήζηνο δήισζε «απνρή», ελώ ν θ. Σζηκπνύθεο Ησάλλεο ςήθηζε ηελ δηθή
ηνπ πξόηαζε, ήηνη ηα ρξήκαηα λα δηαηεζνύλ ζε άιιεο αλάγθεο ηεο Κνηλόηεηαο
Φαζνπύξγνπ, ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο,
ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΦΗΦΘΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ:
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 114/Α/8-6-06), η Επιηροπή Ποιόηηηας Ζφής ειζηγείηαι ζηο
Δημοηικό σμβούλιο να εγκρίνει ηελ απνδεκίσζε πξνβιεπνκέλνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ
(δξόκνο), ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. Γεσξγίνπ Μπηξκπίιε, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 4/1992 Μ.Π.Δ
ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ Κ. Ρνδηλήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ποσ ανηιζηοιτεί ζε ποζό
13.401,36€ (προκαηαβολή) εκ ηοσ ζσνολικού ποζού ηφν 40.201,36€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.
40-7111.00035 (ΑΣΑ) ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο
2020, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απαιινηξίσζε ηνπ ππό ηα ζηνηρεία (927-864-865-866-922-923924-929-928-926-927) εδαθηθνύ ηκήκαηνο εκβαδνύ Ε=805,80μ2 όπσο απηό θαίλεηαη ζην
ζρεηηθό ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ Σνπνγξάθνπ Μερ/θνπ θ. Ησάλλε Αλαγλσζηάθνπ θαη ην
νπνίν ν ηδηνθηήηεο ζα κεηαβηβάζεη ζηνλ Γήκν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ ζπκβνιαίνπ.
Με ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ησλ 13.401,36€ ζα κπνξνύλ άκεζα λα δηαλνηγνύλ
εδαθηθά ηκήκαηα ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 1061,90κ2.
Ζ απόδνζε ηνπ πνζνύ ησλ 40.201,36€, ζα γίλεη κε ηελ θαηαβνιή πνζνύ 13.401,36€
(προκαηαβολή) κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ ζπκβνιαίνπ θαη ην ππόινηπν πνζό ησλ
(40.201,36€-13.401,36€) = 26.800,00€ ζα απνδνζεί ζηνλ θ. Γεώξγην Μπηξκπίιε ζε δύν
εηήζηεο ηζόπνζεο δόζεηο ησλ 13.400,00€ νη νπνίεο εθηηκάηαη όηη ζα θαηαβιεζνύλ ηα έηε 2021
& 2022.
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Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζύκθσλα κε ην πεξηερόκελν ηεο ππ’ αξηζ. 4/1992 Μ.Π.Δ ηνπ
ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ Κ. Ρνδηλήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, πνπ εληάρζεθε ζην ρέδην Πόιεσο κε
ηελ από Υ15790/1989/ 1991(ΦΔΚ 120Γ/8-7-1991) Απόθαζε Ννκάξρε Αραίαο, ν Γήκνο
οθείλει ζηνλ θ. Γεώξγην Μπηξκπίιε, ιόγσ επηπιένλ ξπκνηνκίαο από εθείλε πνπ αληηζηνηρεί
ζηελ εηζθνξά γεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ αλσηέξσ Νόκνπ, απνδεκίσζε γηα 805,80μ2 πνπ
ζύκθσλα κε ηελ ηηκή ησλ 49,89€/μ2 ηηκή πνπ θξίζεθε ζπκθέξνπζα κε ην από 1-6-2020
Πξσηόθνιιν Δπηηξνπήο Καζνξηζκνύ Σηκήκαηνο, αληηζηνηρεί ζε 805,80κ2 x 49,89€/κ2=
40.201,36€.
Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη όηη ζε ζπλέρεηα ηεο αξηζ. 49/2020 απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο
Πνηόηεηαο Εσήο, απεζηάιε ην αξηζ. 98/10-8-2020 έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηαο
Φαζνπύξγνπ, κε ην νπνίν θαηαηίζεηαη ε ζύκθσλε γλώκε ηεο Κνηλόηεηαο γηα ηελ ελ ιόγσ
ζέκα, ππό ηελ πξνϋπόζεζε ηεο δηάλνημεο θαη παξαρώξεζεο ηνπ ελ ιόγσ ηκήκαηνο ζε θνηλή
ρξήζε.
Ο Πρόεδρος
ΜΘΥΑΗΛ ΑΝΑΣΑΘΟΤ

Σα Παρόνηα Μέλη
ΥΡΗΣΟ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ
ΥΡΗΣΟ ΚΟΡΔΑ
ΔΘΟΝΤΘΟ ΠΛΕΑ
ΝΘΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ
ΗΡΑ – ΕΘΡΗΝΗ ΚΟΤΡΗ
ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΠΕΛΕΚΟΤΔΑ
ΘΕΟΔΧΡΟ ΞΤΛΘΑ
ΑΘΑΝΑΘΟ ΔΟΤΡΟ
ΘΧΑΝΝΗ ΣΘΜΠΟΤΚΗ

3

