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ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 30
η
 Απριλίοσ 2020, εκέξα Πέμπηη θαη ώρα 11:00, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε αξηζκό 3/23-4-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζω ηηλεδιάζκεψης ζσνεδρίαζη ηης Επιηροπής Ποιόηηηας 

Ζωής, 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 ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξόεδξνο 2) Υξήζηνο Μπαθαιάξνο  - Αληηπξόεδξνο, 3) 

Υξήζηνο Κνξδάο – ηαθηηθό κέινο, 4) Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο - ηαθηηθό κέινο, 5) Ήξα - 

Δηξήλε Κνπξή – ηαθηηθό κέινο, 6) Θεόδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθό κέινο 7) Αζαλάζηνο 

Γνύξνο – ηαθηηθό κέινο θαη 8) Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο (ζηελ ζέζε 

ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θ. Ρώξνπ Γεσξγίνπ). 

Οη θ.θ. Πιέζζαο Γηνλύζηνο θαη Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο – ηαθηηθά κέιε, πξνζήιζαλ ζηε 

ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο 

απόθαζεο 19/2020). 

Ο θ. Σζηκπνύθεο Ισάλλεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απόθαζεο 19/2020).  

Ο θ. Πιέζζαο Γηνλύζηνο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απόθαζεο 22/2020).  

Ο θ. Βνξίζεο Γηνλύζηνο δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, ιόγσ ηερληθνύ πξνβιήκαηνο 

πνπ αληηκεηώπηζε.  

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

ζπλεδξηάζεσο. 

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην (8ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο 

ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηελ αξηζ. 3592/16-3-2020  δηαβηβαζηηθό 

ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 3374/11-3-2020 εηζήγεζε ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππ. 

Πνιηηώλ & Ννκηθήο Τπεξεζίαο (Γ/λζε Γηαρείξηζεο Δζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – 

Σκήκα Ληκεληθήο Εώλεο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο- ηνλ θ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο – Δληαύζα - ΘΔΜΑ«Παξαρώξεζε 10 (δέθα) επηπιένλ δσξεάλ ζέζεσλ 

ειιηκεληζκνύ ζηα κέιε ηνπ Οκίινπ Παξάθηησλ Αιηέσλ θαη Θαιιάζησλ Αζιεκάησλ ζηνλ 

Σνπξηζηηθό Ληκέλα ( Μαξίλα) Πάηξαο. -Έρνληαο ππόςε:-1.Σν άξζξν 65 ηνπ Ν. 3852/2010 

Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο (ΦΔΚ 87/ΣΑ/7-6-2010 όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. -2.Σα άξζξα 

73,75 ηνπ Ν. 3852/2010 Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο - πξόγξακκα Καιιηθξάηεο (ΦΔΚ 87/ΣΑ/7-6-2010 όπσο απηά ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 
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ηζρύνπλ. -3.Σν αξηζκ. ΦΔΚ 850/13-09-1996 ηεύρνο δεύηεξν πεξη ηξνπνπνίεζεο θαη 

ζπκπιήξσζεο ηνπ παξαξηήκαηνο αξηζκ. 24 ηνπ ΓΚΛΜ Μαξίλαο Πάηξώλ όπσο απηό 

δεκνζηεύηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ 251/β΄/532171/10-12-1991). 4.Σν 

αξηζκ. ΦΔΚ 184/14-02-2007 ηεύρνο δεύηεξν πεξη έγθξηζεο ηηκνινγίσλ ηνπ ηνπξηζηηθνύ 

ιηκέλα (Μαξίλαο) Πάηξαο. -5.Σν αξηζκ. ΦΔΚ 3492/31-12-2012 ηεύρνο δεύηεξν πεξη 

έγθξηζεο Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. -6.Σν αξηζκ. 

ΦΔΚ 130/18-07-2018 ηεύρνο δεύηεξν πεξη πξνζζήθεο άξζξνπ ζην Ν. 2971/2001 θαη δσξεάλ 

παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο απνραξαθηεξηζζείζαο ρεξζαίαο δώλεο Ληκέλα Πάηξώλ. -7.Πξνο 

ελεκέξσζε ζαο ζύκθσλα κε ην αξηζκ. ΦΔΚ 184/14-02-2007 ηεύρνο δεύηεξν πεξη έγθξηζεο 

ηηκνινγίσλ ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιηκέλα (Μαξίλαο) Πάηξαο έρνπλ παξαρσξεζεί κε απόθαζε ηνπ 

ΟΛΠΑ ζην παξειζόλ -40- ζαξάληα ζέζεηο νη νπνίεο απαιιάζνληαη ηεο θαηαβνιήο ηειώλ 

ειιηκεληζκνύ. -8.To ππ αξηζκ. 19/06-02-2020 αίηεκα απν ηνλ Οκηιν Παξάθηησλ Αιηέσλ θαη 

Θαιάζησλ Α ζιεκάησλ, πξόο ηνλ Γήκαξρν Παηξέσλ, ην νπνίν έιαβε ην αξηζκ. πξσηόθνιιν 

6300/07-02-2020 πεξη παξαρώξεζεο δσξεάλ (επηπιένλ ησλ -40- ζαξάληα) δέθα ζέζεσλ 

ειιηκεληζκνύ ζε κέιε ηνπ νκίινπ ηνπο ζαο ζηέιλνπκε εηζήγεζε. -Παξαθαινύκε -λα 

εηζεγεζείηε ζην ζώκα ηελ ιήςε απόθαζεο γηα ηελ παξαρώξεζε δσξεάλ (επηπιένλ ησλ -40- 

ζαξάληα) δέθα ζέζεσλ ειιηκεληζκνύ ζε κέιε ηνπ Ο.Π.Α.Θ.Α. (Οκίινπ Παξάθηησλ Αιηέσλ 

θαη Θαιάζησλ Αζιεκάησλ)  κε βάζε ην αηηεκά ηνπο , απν ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο θαη 

ζηε ζπλέρεηα απν ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ  Παηξέσλ. -Ο Αληηδήκαξρνο 

Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππ. Πνιηηώλ & 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο – Γηνλύζηνο Πιέζζαο.-  

 

Η Επιηροπή Ποιόηηηας Ζωής, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο 

αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 
 

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ  

1. Σα άξζξα 73,75 ηνπ Ν. 3852/2010 Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - πξόγξακκα Καιιηθξάηεο (ΦΔΚ 87/ΣΑ/7-6-2010 όπσο 

απηά ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ.  

2. Σν άξζξν 5 παξ. 13 (α) ηνπ Ν. 4623/19 (ΦΔΚ 134/η.Α΄/2019).  

3. Σν αξηζ. ΦΔΚ 850/13-09-1996 ηεύρνο δεύηεξν πεξη ηξνπνπνίεζεο θαη ζπκπιήξσζεο ηνπ 

παξαξηήκαηνο αξηζ. 24 ηνπ ΓΚΛΜ Μαξίλαο Πάηξώλ όπσο απηό δεκνζηεύηεθε ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ 251/β΄/532171/10-12-1991). 

4. Σν αξηζ. ΦΔΚ 184/14-02-2007 ηεύρνο δεύηεξν πεξη έγθξηζεο ηηκνινγίσλ ηνπ ηνπξηζηηθνύ 

ιηκέλα (Μαξίλαο) Πάηξαο. 

5. Σν αξηζ. ΦΔΚ 3492/31-12-2012 ηεύρνο δεύηεξν πεξη έγθξηζεο Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ.  

6. Σν αξηζ. ΦΔΚ 130/18-07-2018 ηεύρνο δεύηεξν πεξη πξνζζήθεο άξζξνπ ζην Ν. 2971/2001 

θαη δσξεάλ παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο απνραξαθηεξηζζείζαο ρεξζαίαο δώλεο Ληκέλα 

Πάηξώλ. 

7. Σν αξηζ. ΦΔΚ 184/14-02-2007 ηεύρνο δεύηεξν πεξη έγθξηζεο ηηκνινγίσλ ηνπ ηνπξηζηηθνύ 

ιηκέλα (Μαξίλαο) Πάηξαο κε ην νπνίν έρνπλ παξαρσξεζεί κε απόθαζε ηνπ ΟΛΠΑ ζην 

παξειζόλ ζαξάληα ζέζεηο, νη νπνίεο απαιιάζνληαη ηεο θαηαβνιήο ηειώλ ειιηκεληζκνύ. 
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8. To ππ’ αξηζ. 19/06-02-2020 αίηεκα απν ηνλ Όκηιν Παξάθηησλ Αιηέσλ θαη Θαιάζζησλ 

Αζιεκάησλ, πξόο ηνλ Γήκαξρν Παηξέσλ, ην νπνίν έιαβε ην αξηζ. πξσηόθνιιν 6300/07-

02-2020 πεξη παξαρώξεζεο δσξεάλ (επηπιένλ ησλ 40), δέθα ζέζεσλ ειιηκεληζκνύ ζε 

κέιε ηνπ νκίινπ ηνπο  

η Επιηροπή Ποιόηηηας Ζωής εγκρίνει ηε δσξεάλ παξαρώξεζε δέθα ζέζεσλ 

ειιηκεληζκνύ (επηπιένλ ησλ ήδε 40 παξαρσξεκέλσλ), ζε κέιε ηνπ Ο.Π.Α.Θ.Α. (Οκίινπ 

Παξάθηησλ Αιηέσλ θαη Θαιάζησλ Αζιεκάησλ).  

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε παξαρώξεζε απηή κπνξεί λα αλαθιεζεί κε απόθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο.  

  

 

Ο Πρόεδρος                                           Σα  Παρόνηα Μέλη 

 

 

ΜΘΥΑΗΛ  ΑΝΑΣΑΘΟΤ           ΥΡΗΣΟ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ 

ΥΡΗΣΟ ΚΟΡΔΑ 

           ΝΘΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 

 ΗΡΑ – ΕΘΡΗΝΗ ΚΟΤΡΗ 

           ΘΕΟΔΩΡΟ ΞΤΛΘΑ 

         ΑΘΑΝΑΘΟ ΔΟΤΡΟ 

 ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΠΕΛΕΚΟΤΔΑ 
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