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 Θοσλίοσ 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηελ 1
ε
 Θοσλίοσ 2020, εκέξα Δεσηέρα θαη ώρα 17:30, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκό 11/28-5-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ 

ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηοσ Δεκοηηθού Σσκβοσιίοσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 

55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα 

μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης 

ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε- Αληηπξόεδξνο, 3) Νηθνιάνπ 

Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 

6) Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 8) Κνξδάο 

Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 9) Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 10) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 

11) ακνύξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 12) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 13) Αζπξνύιηα 

νθία, 14) Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία, 15) Γθέζηα Δηξήλε, 16) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 17) Μαγηάθεο 

Γεώξγηνο, 18) Μνδέο Αζαλάζηνο, 19) Νηάξνπ Μαξία, 20) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 21) Πειεθνύδαο 

Γεκήηξηνο, 22) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 23) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 24) Αιεμόπνπινο 

Γξεγόξηνο, 25) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 26) Γξεγόξεο Ζιίαο, 27) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 28) Γνύξνο 

Αζαλάζηνο, 29) Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 30) Καπθάο Γεώξγηνο, 31) Κνπλάβεο Αληώληνο, 32) 

Μνίξαιεο Νηθόιανο, 33) Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 34) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 35) Νηξίληαο 

Θεόδσξνο, 36) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 37) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 38) Παηνύραο Υξήζηνο, 39) Ρώξνο 

Γεώξγηνο, 40) βόιεο Κσλζηαληίλνο, 41) ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 42) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 43) 

Σδαλάθνο Νηθόιανο, 44) Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, 45) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 46) 

Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  47) Φσκάο Πέηξνο.  

 Οη θ.θ. Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο θαη Φηινπνύινπ Μαξία, δελ ζπκκεηείραλ ζηε 

ζπλεδξίαζε  αλ θαη θιήζεθαλ. 

Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείρε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο 

Παηξέσλ. 

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

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

Γηεπθξηλίδεηαη όηη από ηε ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, απνρώξεζαλ νη θ.θ. ηαδήκαο 

Βαζίιεηνο, Κνπλάβεο Αληώληνο, Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, Βνξίζεο Γηνλύζηνο, Νηξίληαο 

Θεόδσξνο, Γξεγόξεο Ζιίαο θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, τρέε δε Γρακκαηεύοσζας 

αλέιαβε ε θα Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία).  

 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 5 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Δπαλαθαζνξηζκόο ηηκήο αληαιιάγκαηνο παξαρώξεζεο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, 

όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, κεγάισλ 

ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ έηνπο 2020» (ζρεηηθή ε αξηζ. 293/2020 απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο).  

 

Το Σώκα, κε ηε δηεπθξίληζε όηη από ηε ζπλεδξίαζε απνρώξεζε ν θ. Καπθάο  

Γεώξγηνο, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ θ. Γήκαξρν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή – Αληηδήκαξρν, 
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ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ, ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο – δεκνηηθνύο 

ζπκβνύινπο θαη είδε ηελ αξηζ. 293/2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.   

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη γηα ην ελ ιόγσ ζέκα ελεκεξώζεθαλ νη Πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ 

Αγίνπ Βαζηιείνπ, Ρίνπ, Αθηαίνπ, Αξαρσβηηίθσλ, Γξεπάλνπ, Φαζνπύξγνπ, Παξαιίαο, 

Βξαρλείθσλ, Κακηλίσλ, Μνλνδελδξίνπ θαη Σζνπθαιείθσλ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κέξνο 

ζηελ ηειεδηάζθεςε εάλ ην επηζπκνύζαλ ή ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα ηνπνζεηεζνύλ 

κέζσ e mail. Αληαπνθξίζεθαλ κέζσ e mail νη Πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ Αθηαίνπ θαη 

Αξαρσβηηίθσλ νη νπνίνη ππεξςήθηζαλ ην σο άλσ ζέκα.  

 Καηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Ρώξνο Γεώξγηνο, Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, Σδαλάθνο 

Νηθόιανο, Παηνύραο Υξήζηνο, Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο, ςήθηζαλ «θαηά», ελώ νη 

θ.θ. Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, νισκνύ Καηεξίλα, Μνίξαιεο Νηθόιανο, Αζαλαζόπνπινο 

Αζαλάζηνο, Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ θαη Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, δήισζαλ όηη 

ςεθίδνλ «ιεπθό» θαη κε ηε δηεπθξίληζε όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4555/2018 κε 

ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/2010, «αλ θάπνην κέινο  

αρλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεσθή υήθο, ιογίδεηαη φς παρόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην 

ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ 

σποιογίδοληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ» ηο Σώκα: 
 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ 
(28 ςήθνη «ππέξ», 5 ςήθνη «θαηά») 

 

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη:: 

1)  Σελ αξηζ. 47458/15.5.2020 ΚΤΑ «Καζνξηζκόο όξσλ, πξνϋπνζέζεσλ, ηερληθώλ 

ζεκάησλ, αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηώλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε απιήο ρξήζεο 

αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, 

ιηκλνζάιαζζαο, κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ (ΦΔΚ 1864/Β/15-5-2020). 

2)  Σελ αξηζ. 725/11.12.2019 απόθαζε ηνπ Γεκ. πκβνπιίνπ Παηξώλ (ΑΓΑ: 

ΧΠΚΟΧΞΗ-6ΞΓ) πεξί θαζνξηζκνύ «Σειώλ Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ θαη Γηαθεκίζεσλ έηνπο 

2020». 

3)  Σν  αξηζ. 33824 ΔΞΔ/18.5.2020 έγγξαθν ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Αραΐαο.          

  

  Αλαισηηθά: 

Με ηελ αξηζ. 47458/15.5.2020 ΚΤΑ θαζνξίζηεθαλ νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο, 

ηερληθά ζέκαηα, αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζία γηα ηε παξαρώξεζε απιήο ρξήζεο 

αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, 

ιηκλνζάιαζζαο, κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ έσο 31/12/2022. 

Με ηελ αξηζ. 725/11.12.2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξώλ (ΑΓΑ: 

ΧΠΚΟΧΞΗ-6ΞΓ) θαζνξίζηεθε ε ηηκή αληαιιάγκαηνο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο θ.ι.π. γηα 

ην έηνο 2020, ζην πνζό ησλ 5 €/η.κ. κέζα ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

Με ην αξηζ. 33824/18.5.2020 έγγξαθν ε Κηεκαηηθή Τπεξεζία δήηεζε ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηνπ ζρεηηθνύ αληαιιάγκαηνο παξαρώξεζεο, κέζσ ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ 

ηνπ Γήκνπ, προθεηκέλοσ λα ηύτεη ηες ηειηθής έγθρηζής ηες, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο  

αξηζ.  47458/15.5.2020 ΚΤΑ. Πξόηεηλε ηαπηόρξνλα ε ζρεηηθή ηηκή λα είλαη εληαία γηα ηηο 

ρξήζεηο ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη μαπισζηξώλ, επηζεκαίλνληαο όηη γηα ην έηνο 2020 ιόγσ 

παλδεκίαο ην ύςνο ηνπ αληαιιάγκαηνο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό 40% ηνπ ππνινγηζζέληνο.  

Γεδνκέλνπ όηη κε ηελ έθπησζε πνζνζηνύ 60% ε ηειηθή ηηκή ηνπ αληαιιάγκαηνο ζα 

ήηαλ 2€/η.κ. θαη κεηά από επίκνλεο θαη έληνλεο ππνδείμεηο ηεο αρκόδηας προς ηειηθή 
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έγθρηζε Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο, γηα αλαπροζαρκογή ηεο θαζνξηζζείζαο κε ηελ αξηζ. 

725/2019 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηηκήο αληαιιάγκαηνο ρξήζεο αηγηαινύ, 

παξαιίαο θ.ι.π. γηα ην έηνο 2020 (5€/η.κ.),  

 

 ηο Δεκοηηθό Σσκβούιηο εγθρίλεη ηελ αλαπροζαρκογή ηες ηηκής αληαιιάγκαηος 

τρήζες αηγηαιού, παραιίας θ.ι.π. γηα ηο έηος 2020, από 5€/η.κ. ζηα 13€/η.κ.  

 

Μεηά ηελ έθπησζε ηνπ πνζνζηνύ 60% ε ηηκή αληαιιάγκαηνο ζα αλέξρεηαη ζην πνζό 

ησλ 5,2€/η.κ. ε νπνία είλαη θαη ε ηειηθή ηηκή γηα ηο έηος 2020. 

 

 Ζ παξνύζα απόθαζε ζα αλαξηεζεί, θαηά ην πιήξεο θείκελό ηεο, ζηνλ Πίλαθα 

Αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ, 

ζηηο ινηπέο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ. 

 

 Η παρούζα απόθαζε ζα αποζηαιεί γηα έιεγτο λοκηκόηεηας ζηελ 

Αποθεληρφκέλε Δηοίθεζε Πειοπολλήζοσ, Δσηηθής Ειιάδος θαη Θολίοσ. 

 

 

                Ο Πρόεδρος                                                       Η Γρακκαηεύοσζα 

 

       ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ                    ΘΟΥΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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