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

Σηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζοσζα ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής (θηίρηο Λαδόποσιοσ),
ζήκεξα, ηελ 4ε Φεβροσαρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή
πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 4/31-1-2020, ήιζαλ
γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (28) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε
ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο,
5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7]
Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 8] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 9] Ισάλλεο
Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 10] Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 11] Θεόδσξνο
Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 66/2020).
Ο θ. Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 66/2020).
Ο θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο, δελ ήιζε ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθε.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (4) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο
«Έγθξηζε ηεο ήδε αζθεζείζαο παξέκβαζεο ζηελ δίθε αλαγλώξηζεο δηθαηνύρνπ ηνπ Νηθνιάνπ
Βνπθειάηνπ γηα αθίλεην πνπ απαιινηξηώλεηαη από ην Διιεληθό Γεκόζην γηα ηελ δηάλνημε νδνύ»,
ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 1199/30-1-2020
δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 1156/29-1-2020 εηζήγεζε
ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο,
Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο (Γξαθείν Ννκηθώλ Σπκβνύισλ) θαη ηελ ππ’
αξηζ. 1154/29-1-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο Σπκβνύινπ ηνπ Γήκνπ θαο Παξαζθεπήο
Σθαέινπ, νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: «Πξνο –Τελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή - ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε
απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο ήδε αζθεζείζαο παξέκβαζεο ζηελ δίθε αλαγλώξηζεο δηθαηνύρνπ
ηνπ Νηθνιάνπ Βνπθειάηνπ γηα αθίλεην πνπ απαιινηξηώλεηαη από ην Διιεληθό Γεκόζην γηα ηελ
δηάλνημε νδνύ΄΄ - ΣΦΔΤ.: - Παξαθαινύκε λα ιάβεηε απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ήδε
αζθεζείζαο παξέκβαζεο ζηελ δίθε αλαγλώξηζεο δηθαηνύρνπ ηνπ Νηθνιάνπ Βνπθειάηνπ γηα
αθίλεην πνπ απαιινηξηώλεηαη από ην Διιεληθό Γεκόζην γηα ηελ δηάλνημε νδνύ θαη εηδηθόηεξα γηα
ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππνηκήκαηνο Φ.Θ. 109 + 110 έσο θαη Φ.Θ. 118 + 400 ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ
Κόξηλζνο – Πάηξα – Πύξγνο. - Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο
Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο
Πιέζζαο – ΓΝΨΜΟΓΟΤΗΣΗ - Ο Νηθόιανο Βνπθειάηνο άζθεζε ηελ από 28-1-2016 (αξηζ.
θαηαζ. 314/2017) αίηεζε ζηξεθνκέλε θαηά ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ γηα λα αλαγλσξηζηεί
δηθαηνύρνο ηεο απνδεκίσζεο πνπ έρεη θαζνξηζζεί γηα ηελ απαιινηξίσζε αθηλήηνπ ηνπ ην νπνίν
ξπκνηνκήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππνηκήκαηνο Φ.Θ. 109 + 100 έσο Φ.Θ. 118 + 400 ηνπ
απηνθηλεηόδξνκνπ Κόξηλζνο – Πάηξα - Πύξγνο. - Με ηελ ππ’ αξηζ. 604/2017 απόθαζή ηνπ ην
Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Παηξώλ θήξπμε απαξάδεθηε ηελ ζπδήηεζε ηεο σο άλσ αίηεζεο θαζ’
όζνλ δελ είρε θνηλνπνηεζεί ζηνλ Γήκν Παηξέσλ. Σε ζπκκόξθσζε κε ηελ άλσ απόθαζε ν
αληίδηθνο θνηλνπνίεζε ηελ από 26-10-2017 θιήζε ηνπ θαη θιεηεύζεθε λόκηκα ζηελ δίθε ν Γήκνο
Παηξέσλ. - Δπεηδή δηαπηζηώζεθε όηη ν άλσ ηδηνθηήηεο επηδηώθεη κεηαμύ ησλ άιισλ λα
αλαγλσξηζηεί ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ κε αθπ 06033026 ηνπ νπνίνπ απνθιεηζηηθόο θύξηνο είλαη ν
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Γήκνο Παηξέσλ, θξίλεηαη αλαγθαίν λα αζθήζνπκε παξέκβαζε ζηελ αλνηγείζα δίθε κεηαμύ ηνπ
ηδηνθηήηε θαη ηνπ Γεκνζίνπ. - Μεηά ηαύηα έρσ ηε γλώκε όηη πξέπεη λα εγθξηζεί ε αζθεζείζα
παξέκβαζε γηα ηε δηεθδίθεζε ηνπ αθηλήηνπ πνπ έρεη ιάβεη α.θ.π. 06033026, ην νπνίν απνηειεί
αθίλεην ηεο απνθιεηζηηθήο ηνπ θπξηόηεηαο λνκήο θαη θαηνρήο. - Η επί παγία αληηκηζζία
πιεξεμνύζηα δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θα Παξαζθεπή Σθαέινπ».Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζή ηνπ σο
αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ηελ ππ’ αξηζ. 1154/29-1-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία
αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξεώλ, θαο Παξαζθεπήο Σθαέινπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Δγθρίλεη ηελ ήδε αζθεζείζα παξέκβαζε ζηελ δίθε αλαγλώξηζεο δηθαηνύρνπ ηνπ
Νηθνιάνπ Βνπθειάηνπ γηα αθίλεην πνπ απαιινηξηώλεηαη από ην Διιεληθό Γεκόζην γηα ηελ
δηάλνημε νδνύ θαη εηδηθόηεξα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππνηκήκαηνο Φ.Θ. 109 + 110 έσο θαη Φ.Θ.
118 + 400 ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ Κόξηλζνο – Πάηξα – Πύξγνο, ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζ.
1154/29-1-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ
Παηξεώλ, θαο Παξαζθεπήο Σθαέινπ.
Η άζθεζε παξέκβαζεο ζηελ αλνηγείζα δίθε κεηαμύ ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηνπ Γεκνζίνπ
θξίλεηαη αλαγθαία επεηδή δηαπηζηώζεθε όηη ν άλσ ηδηνθηήηεο επηδηώθεη κεηαμύ ησλ άιισλ λα
αλαγλσξηζηεί ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ κε αθπ 06033026 ηνπ νπνίνπ απνθιεηζηηθόο θύξηνο είλαη ν
Γήκνο Παηξέσλ.
Γηεσθρηλίδεηαη όηη, o Νηθόιανο Βνπθειάηνο άζθεζε ηελ από 28-1-2016 (αξηζ. θαηαζ.
314/2017) αίηεζε ζηξεθνκέλε θαηά ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ γηα λα αλαγλσξηζηεί δηθαηνύρνο ηεο
απνδεκίσζεο πνπ έρεη θαζνξηζζεί γηα ηελ απαιινηξίσζε αθηλήηνπ ηνπ ην νπνίν ξπκνηνκήζεθε
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππνηκήκαηνο Φ.Θ. 109 + 100 έσο Φ.Θ. 118 + 400 ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ
Κόξηλζνο – Πάηξα - Πύξγνο.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 604/2017 απόθαζή ηνπ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Παηξώλ θήξπμε
απαξάδεθηε ηελ ζπδήηεζε ηεο σο άλσ αίηεζεο θαζ’ όζνλ δελ είρε θνηλνπνηεζεί ζηνλ Γήκν
Παηξέσλ. Σε ζπκκόξθσζε κε ηελ άλσ απόθαζε ν αληίδηθνο θνηλνπνίεζε ηελ από 26-10-2017
θιήζε ηνπ θαη θιεηεύζεθε λόκηκα ζηελ δίθε ν Γήκνο Παηξέσλ.
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