
Αρηζκός  659    

34
ε
 σλεδρίαζε  

Οηθολοκηθής Δπηηροπής Γήκοσ Παηρέφλ 

ηες 29
ες

 επηεκβρίοσ  2020 
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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 29
ε
 επηεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 34/25-9-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής 

Δπηηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (17) 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 ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 

5] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο θαη 7] 

Παλαγηώηεο Μειάο - ηαθηηθό κέινο. 

Οη θ.θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, 

εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

(αξηζκόο απνθάζεσο 659/2020).  

Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό 

κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ην αξηζ. (2) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο αξηζ. 

520/2020 απνθάζεσο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ», (ζρεηηθό ην αξηζ. 

13042/25-9-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ, ε αξηζ. 12909/23-9-2020 

εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο 

Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο θαη ε αξηζ. 12908/23-9-2020 

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 ΥΔΣ.: - 1) Ζ ππ’ αξηζ.  520/2020 

απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ. - 2) Σν αξηζ. πξση. Π9151/7-18-2018 

έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο. - Με ηελ 

από 11-7-2018 θαη κε αξηζκό θαηάζεζεο 1984/2018 αγσγή ηνπο, νη θ.θ. ηαπξνύια θαη 

Μαξία Φισξάηνπ επηδίσμαλ λα δηνξζσζνύλ νη θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο ζε ζρέζε κε ην 

εδαθηθό ηκήκα πνπ θέξεη ΚΑΔΚ 06167ΔΚ00344/0/0 θαηά ηξόπνλ ώζηε ην ηκήκα απηό, 

επηθαλείαο 3.412,23η.κ. πνπ θέξεηαη σο ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηκήκα 

θνηλόρξεζηεο δεκνηηθήο νδνύ λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο θαη λα 

αλαγλσξηζηνύλ νη αλσηέξσ απνθιεηζηηθνί θύξηνη απηνύ. - Δπί ηεο σο άλσ αγσγήο εμεδόζε 

ε ππ’ αξηζ. 520/2020 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (ηαθηηθή 

δηαδηθαζία), ε νπνία αλαγλσξίδεη ηελ θπξηόηεηα ησλ ελαγόλησλ επί ηνπ σο άλσ αθηλήηνπ 

θαη δηαηάζζεη ηε δηόξζσζε ησλ θηεκαηνινγηθώλ εγγξαθώλ. - Παξαθαινύκε λα ιάβεηε 

απόθαζε γηα ηελ άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 302/2020 απόθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ. - θαηά ηεο αξηζ. 520/2020 απνθάζεσο ηνπ 

Μνλνκεινύο  Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ΄΄ - Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, 

Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο 

Τπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο – ΓΝΧΜΟΓΟΣΖΖ - Με ηελ από 11-7-2018 θαη κε 

αξηζκό θαηάζεζεο 1984/2018 αγσγή ηνπο, νη θ.θ. ηαπξνύια θαη Μαξία Φισξάηνπ 
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επηδίσμαλ λα δηνξζσζνύλ νη θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο ζε ζρέζε κε ην εδαθηθό ηκήκα πνπ 

θέξεη ΚΑΔΚ 06167ΔΚ00344/0/0 θαηά ηξόπνλ ώζηε ην ηκήκα απηό, επηθαλείαο 

3.412,23η.κ. πνπ θέξεηαη σο ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηκήκα θνηλόρξεζηεο 

δεκνηηθήο νδνύ λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο θαη λα αλαγλσξηζηνύλ νη 

αλσηέξσ απνθιεηζηηθνί θύξηνη απηνύ. - Δπί ηεο σο άλσ αγσγήο εμεδόζε ε ππ’ αξηζ. 

520/2020 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (ηαθηηθή δηαδηθαζία), ε νπνία 

αλαγλσξίδεη ηελ θπξηόηεηα ησλ ελαγόλησλ επί ηνπ σο άλσ αθηλήηνπ θαη δηαηάζζεη ηε 

δηόξζσζε ησλ θηεκαηνινγηθώλ εγγξαθώλ. - Σν αξηζ. πξση. Π9151/2018 έγγξαθν ηεο 

Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο, Σκήκα Πνιενδνκηθώλ 

Δθαξκνγώλ, αλαθέξεη όηη: - ΄΄Απαληώληαο ζην αλσηέξσ ζρεηηθό έγγξαθό ζαο, πνπ αθνξά 

ζηελ αγσγή ησλ θ.θ. ηαπξνύιαο θαη Μαξία Φισξάηνπ θαηά ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζρεηηθά 

κε δηόξζσζε θηεκαηνινγηθώλ εγγξαθώλ ζε ζρέζε κε ηα ζε απηήλ αλαθεξόκελα 

γεσηεκάρηα θαη εδαθηθά ηκήκαηα, πνπ βξίζθνληαη ζηελ εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρή ηεο πόιεσο 

ησλ Παηξώλ, ζαο πιεξνθνξνύκε όηη ε Γ/λζε καο δελ δηαζέηεη ζηνηρεία πνπ λα 

απνδεηθλύνπλ ηελ θπξηόηεηα ηνπ Γήκνπ γηα ην εδαθηθό ηκήκα, (Δ4Α), ππό ζηνηρεία (Α-Β-

Γ-Γ-Δ-Ε-Ζ-Θ-Η-Κ-Α) εκβαδνύ Δ=3.412,23η.κ., όπσο απεηθνλίδεηαη ζην από κελόο Μαΐνπ 

ηνπ έηνπο 2018 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ Γηπι. Πνι. Μεραληθνύ σηεξίνπ Ραβαδνύια 

θαη σο εθ ηνύηνπ δελ κπνξεί λα παξαζηεί κάξηπξαο από ηελ Τπεξεζία καο θαη λα 

εμεηαζηεί γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε΄΄. - ύκθσλα 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 ζην 

επίδηθν ηκήκα, 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».- 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, κε ηελ δηεπθξίληζε όηη εηζήιζαλ ζηελ Σειεδηάζθεςε νη 

θ.θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο θαη Πέηξνο Φσκάο, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ 

σο αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ θαη έιαβε 

ππόςε ηελ ππ’ αξηζ. 12908/23-9-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία 

πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Παξαζθεπήο θαέινπ. 

Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο ςήθηζε δηθή 

ηνπ πξόηαζε, ήηνη: Να αλαβιεζεί ην σο άλσ ζέκα θαη λα επαλεηζαρζεί ζε επόκελε 

ζπλεδξίαζε κε πεξηζζόηεξα ζηνηρεία από ηελ ηνπηθή πεξηνρή,  

 

ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Δγθρίλεη ηε κε άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο αξηζ. 520/2020 απνθάζεσο ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 12908/23-9-2020 

Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο 

Παξαζθεπήο θαέινπ. 

 

Γηεσθρηλίδεηαη όηη, κε ηελ από 11-7-2018 θαη κε αξηζκό θαηάζεζεο 1984/2018 

αγσγή ηνπο, νη θ.θ. ηαπξνύια θαη Μαξία Φισξάηνπ επηδίσμαλ λα δηνξζσζνύλ νη 

θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο ζε ζρέζε κε ην εδαθηθό ηκήκα πνπ θέξεη ΚΑΔΚ 

06167ΔΚ00344/0/0 θαηά ηξόπνλ ώζηε ην ηκήκα απηό, επηθαλείαο 3.412,23η.κ. πνπ 

θέξεηαη σο ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηκήκα θνηλόρξεζηεο δεκνηηθήο νδνύ λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο θαη λα αλαγλσξηζηνύλ νη αλσηέξσ απνθιεηζηηθνί 

θύξηνη απηνύ.  

Δπί ηεο σο άλσ αγσγήο εμεδόζε ε ππ’ αξηζ. 520/2020 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (ηαθηηθή δηαδηθαζία), ε νπνία αλαγλσξίδεη ηελ θπξηόηεηα ησλ 
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ελαγόλησλ επί ηνπ σο άλσ αθηλήηνπ θαη δηαηάζζεη ηε δηόξζσζε ησλ θηεκαηνινγηθώλ 

εγγξαθώλ.  

Σν αξηζ. πξση. Π9151/2018 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο, Σκήκα Πνιενδνκηθώλ Δθαξκνγώλ, αλαθέξεη όηη: 

΄΄Απαληώληαο ζην αλωηέξω ζρεηηθό έγγξαθό ζαο, πνπ αθνξά ζηελ αγωγή ηωλ θ.θ. 

ηαπξνύιαο θαη Μαξία Φιωξάηνπ θαηά ηνπ Γήκνπ Παηξέωλ ζρεηηθά κε δηόξζωζε 

θηεκαηνινγηθώλ εγγξαθώλ ζε ζρέζε κε ηα ζε απηήλ αλαθεξόκελα γεωηεκάρηα θαη εδαθηθά 

ηκήκαηα, πνπ βξίζθνληαη ζηελ εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρή ηεο πόιεωο ηωλ Παηξώλ, ζαο 

πιεξνθνξνύκε όηη η Δ/νζη μας δεν διαθέηει ζηοιτεία ποσ να αποδεικνύοσν ηην 

κσριόηηηα ηοσ Δήμοσ για ηο εδαθικό ημήμα, (Δ4Α), ππό ζηνηρεία (Α-Β-Γ-Γ-Δ-Ε-Ζ-Θ-Η-Κ-

Α) εμβαδού Ε=3.412,23η.μ., όπωο απεηθνλίδεηαη ζην από κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2018 

ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ Γηπι. Πνι. Μεραληθνύ ωηεξίνπ Ραβαδνύια θαη ωο εθ ηνύηνπ 

δελ κπνξεί λα παξαζηεί κάξηπξαο από ηελ Υπεξεζία καο θαη λα εμεηαζηεί γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε΄΄.   

ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 12908/23-9-2020 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 σκκεηέτοληα Μέιε 
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