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Αριθμός  297    

18
η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέφν 

ηης 26
ης

 Μαΐοσ 2020 

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

  

Σηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 26
η
 Μαΐοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 18/22-5-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν 

δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο 

ηωλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξωλαϊνύ COVID – 19 θαη ηεο αλάγθεο 

πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ «Ελεκέξωζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ αληηκεηώπηζεο ηνπ 

θνξωλνϊνύ COVID-19, αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλωζε θαη ιεηηνπξγία ηωλ δήκωλ» ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ 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] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 11] 

Φαξάιακπνο Σηαλίηζαο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

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

ζπδήηεζε ηνπ 13
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 309/2020). 

Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθά κέιε δελ ζπκκεηείραλ 

ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην 

αξηζ. (1) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε ή κε ηεο ήδε αζθεζείζαο κε εκεξνκελία 20-

10-2016 αίηεζεο αθπξώζεσο (αξ. θαη. Γηνηθ. Δθεηείνπ Παηξώλ ΑΚ125/21-10-2016 θαη αξ. Καη. 

ΣηΔ Δ2770/2019», (ζρεηηθό ην αξηζ. 5649/15-5-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ε αξηζ. 

5630/15-5-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, 

Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο θαη ε αξηζ. 5629/15-5-2020 

Γλσκνδόηεζε ηνπ επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θ. 

Γεσξγίνπ Γεσξγόπνπινπ), νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: «Πξνο: - Τελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή - 

ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ή κε ηεο ήδε αζθεζείζαο κε εκεξνκελία 20-

10-2016 αίηεζεο αθπξώζεσο (αξ. θαη. Γηνηθ. Δθεηείνπ Παηξώλ ΑΚ125/21-10-2016 θαη αξ. Καη. 

ΣηΔ Δ2770/2019)΄΄ - ΣΦΔΤ: - Η από 20-10-2016 αίηεζε αθύξσζεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. - Με ηελ 

ππ’ αξηζ. 9/13-1-2016 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ  Γήκνπ Παηξέσλ, εγθξίζεθε ε 

δηελέξγεηα θαλεξήο πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο, γηα ηελ εθκίζζσζε ελόο ηζόγεηνπ 

αθηλήηνπ ηεο βόξεηαο πιεπξάο ηεο ρεξζαίαο ιηκεληθήο δώλεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ έθηαζεο 160 

η.κ. κε ππαίζξην ρώξν έθηαζεο 80 η.κ. πνπ έρεη πξόζνςε επί ηεο νδνύ Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ. 

Αληίγξαθν ηεο ππ’ αξηζ. 9/2016 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ δηαβηβάζηεθε κε ην ππ’ 

αξηζ. 8145/2016 έγγξαθν πξνο ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο 

θαη Ινλίνπ θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 9606/975/26-2-2016 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο  Διιάδνο & Ινλίνπ απνθαζίζηεθε  όηη «ε 

9/2016 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ εθκίζζσζε ελόο αθηλήηνπ ζηελ ρεξζαία 

ιηκεληθή δώλεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πξνο ηελ βόξεηα πιεπξά επί ηεο νδνύ Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ» 

αθνύ ειέγρζεθε  σο πξνο ηελ λνκηκόηεηά ηεο βξέζεθε λόκηκε, γηαηί είλαη ζύκθσλε κε ηηο 
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δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 215, 225 θαη 238 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη Π.Γ. 270/81.» Καηά ηεο 

αλσηέξσ απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Παηξέσλ άζθεζε ελώπηνλ ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ινλίνπ εηδηθή 

δηνηθεηηθή πξνζθπγή θαη’ άξζξν 227 ηνπ λ.3852/2010 ε Παξαζθεπή Νεδεξίηε, επί ηεο νπνίαο 

εθδόζεθε ε  ππ’ αξηζ. πξση. 45935/4717/10-5-2016 απόθαζε ηνπ αζθνύληνο θαζήθνληα Γεληθνύ 

Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ινλίνπ κε ηελ 

νπνία: α) αθπξώζεθε ε ππ’ αξηζ. 9/2016 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Παηξέσλ δπλάκεη 

ηεο νπνίαο εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα θαλεξήο, πξνθνξηθήο θαη πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε αθηλήηνπ επξηζθόκελνπ ζηε ρεξζαία ιηκεληθή δώλε ηνπ ιηκέλνο Παηξώλ, επί ηεο νδνύ 

Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ θαη β) αλαθιήζεθε ε ππ’ αξηζ. 9606/975/26-2-2016 απόθαζε ηνπ σο άλσ 

Γξακκαηέα σο κεδέπνηε εθδνζείζα κε ην ζθεπηηθό όηη δήζελ ην ηόηε πθηζηάκελν λνκνζεηηθό 

πιαίζην δελ επέηξεπε ηελ παξαρώξεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο από ηνλ ΟΛΠΑ ΑΔ πξνο ην Γήκν 

Παηξέσλ θαη όηη δήζελ ζπλεπώο ε εηαηξία ΟΛΠΑ ΑΔ εμαθνινπζνύζε λα έρεη ην απνθιεηζηηθό 

δηθαίσκα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ρώξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ρεξζαία δώλε ηνπ 

ιηκέλα Παηξώλ θαη ζπλεπώο ηνπ αλαθεξόκελνπ ζηελ σο άλσ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ αθηλήηνπ. - Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ν Γήκνο Παηξέσλ 

άζθεζε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ηελ από 3-6-2016 πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

άξζξνπ 152 ηνπ λ.3463/2006 Ν. Αραΐαο επί ηεο νπνίαο δελ εθδόζεθε απόθαζε παξά κνλό κε ην 

αξηζ.9/5-8-2016 πξαθηηθό – δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο ε σο άλσ Δπηηξνπή δηεπίζησζε όηη ιόγσ κε 

έθδνζεο απόθαζεο κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο θαηά ρξόλν αξκνδηόηεηάο ηεο, ε από 3-6-2016 

πξνζθπγή θαηά ηεο αξηζ. 45965/4717/2016 απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα έρεη απνξξηθζεί. - 

Καηά ηνπ αλσηέξσ αξηζ. 9/5-8-2016 Πξαθηηθνύ – Γηαπηζησηηθήο Πξάμεο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ λ. 3463/2006 Ν. Αραΐαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, 

Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ θαη ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 45935/4717/10-5-2016 απόθαζεο ηνπ 

αζθνύληνο θαζήθνληα Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, 

Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ σο θαη θάζε άιιεο ζπλαθνύο πξνγελέζηεξεο ή κεηαγελέζηεξεο 

πξάμεο, θαηέζεζε ζην Γηνηθεηηθό Δθεηείν Παηξώλ ν Γήκνο Παηξέσλ αίηεζε δεηώληαο ηελ 

αθύξσζή ηνπο γηα ηνπο λόκηκνπο θαη βάζηκνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ από 20-10-2016 

αίηεζε αθπξώζεσο (αξ. θαη. Γηνηθ. Δθεηείνπ Παηξώλ ΑΚ125/21-10-2016 θαη αξ. Καη. ΣηΔ 

Δ2770/2019)  ε νπνία έρεη πξνζδηνξηζζεί λα εθδηθαζζεί ελώπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο 

(Γ’ Τκήκα) ηελ 2-6-2020. - Παξαθαιώ γηα ηε ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ή κε ηεο 

ήδε αζθεζείζαο κε εκεξνκελία 20-10-2016 αίηεζεο αθπξώζεσο (αξ. θαη. Γηνηθ. Δθεηείνπ 

Παηξώλ ΑΚ125/21-10-2016 θαη αξ. Καη. ΣηΔ Δ2770/2019) ε νπνία έρεη πξνζδηνξηζζεί λα 

εθδηθαζζεί ελώπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (Γ’ Τκήκα) ηελ 2-6-2020 θαηά 1.- Τεο 

Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ λ. 3463/2006 Ν. Αραΐαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ, πνπ εδξεύεη ζηελ Πάηξα (ΝΔΟ Παηξώλ-Αζελώλ αξ. 

28), 2- Τεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ, πνπ εδξεύεη 

ζηελ Πάηξα(ΝΔΟ Παηξώλ-Αζελώλ αξ. 28), όπσο λόκηκα εθπξνζσπείηαη από ην Γεληθό 

Γξακκαηέα απηήο θαη 3.- Τεο Παξαζθεπήο Νεδεξίηε ηνπ Ισάλλε, θαηνίθνπ Παηξώλ πεξί 

αθπξώζεσο 1.- Τνπ αξηζ. 9/5-8-2016 Πξαθηηθνύ – Γηαπηζησηηθήο Πξάμεο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ λ. 3463/2006 Ν. Αραΐαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, 

Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ, 2.- Τεο ππ’ αξηζ. πξση. 45935/4717/10-5-2016 απόθαζεο ηνπ 

αζθνύληνο θαζήθνληα Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, 

Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ θαη 3.- θάζε άιιεο ζπλαθνύο πξνγελέζηεξεο ή κεηαγελέζηεξεο, 

ξεηήο ή ζησπεξήο, πξάμεο ή παξαιείςεσο. - Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, 

Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο, θ. 

Γηνλύζεο Πιέζζαο».- ΓΝΨΜΟΓΟΤΗΣΗ: - O "Γήκνο Παηξέσλ" άζθεζε ηελ από 20-10-2016 

αίηεζε αθύξσζεο  θαηά 1.- Τεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ λ. 3463/2006 Ν. Αραΐαο 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ, πνπ εδξεύεη ζηελ 

Πάηξα (ΝΔΟ Παηξώλ-Αζελώλ αξ. 28), 2- Τεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, 

Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ, πνπ εδξεύεη ζηελ Πάηξα(ΝΔΟ Παηξώλ-Αζελώλ αξ. 28), όπσο 

λόκηκα εθπξνζσπείηαη από ην Γεληθό Γξακκαηέα απηήο θαη 3.- Τεο Παξαζθεπήο Νεδεξίηε ηνπ 

Ισάλλε, θαηνίθνπ Παηξώλ πεξί αθπξώζεσο 1.- Τνπ αξηζ. 9/5-8-2016 Πξαθηηθνύ – Γηαπηζησηηθήο 

Πξάμεο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ λ. 3463/2006 Ν. Αραΐαο ηεο Απνθεληξσκέλεο 
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Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ, 2.- Τεο ππ’ αξηζ. πξση. 45935/4717/10-5-

2016  απόθαζεο ηνπ αζθνύληνο θαζήθνληα Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ θαη 3.-  θάζε άιιεο ζπλαθνύο πξνγελέζηεξεο ή 

κεηαγελέζηεξεο, ξεηήο ή ζησπεξήο, πξάμεο ή παξαιείςεσο. - Δηδηθόηεξα κε ηελ ππ’ αξηζ. 9/13-1-

2016 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ  Γήκνπ Παηξέσλ, εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα θαλεξήο 

πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο, γηα ηελ εθκίζζσζε ελόο ηζόγεηνπ αθηλήηνπ ηεο βόξεηαο 

πιεπξάο ηεο ρεξζαίαο ιηκεληθήο δώλεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ έθηαζεο 160 η.κ. κε ππαίζξην ρώξν 

έθηαζεο 80 η.κ. πνπ έρεη πξόζνςε επί ηεο νδνύ Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ. Αληίγξαθν ηεο ππ’ αξηζ. 

9/2016 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ δηαβηβάζηεθε κε ην ππ’ αξηζ. 8145/2016 έγγξαθν 

πξνο ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ινλίνπ θαη κε ηελ ππ’ 

αξηζ. πξση. 9606/975/26-2-2016 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο  Διιάδνο & Ινλίνπ απνθαζίζηεθε όηη «ε 9/2016 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ γηα ηελ εθκίζζσζε ελόο αθηλήηνπ ζηελ ρεξζαία ιηκεληθή δώλεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

πξνο ηελ βόξεηα πιεπξά επί ηεο νδνύ Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ» αθνύ ειέγρζεθε  σο πξνο ηελ 

λνκηκόηεηά ηεο βξέζεθε λόκηκε, γηαηί είλαη ζύκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 215, 225 

θαη 238 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη Π.Γ. 270/81.» Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ Παηξέσλ άζθεζε ελώπηνλ ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ινλίνπ εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή θαη’ άξζξν 227 ηνπ 

λ.3852/2010 ε Παξαζθεπή Νεδεξίηε, επί ηεο νπνίαο εθδόζεθε ε  ππ’ αξηζ. πξση. 45935/4717/10-

5-2016 απόθαζε ηνπ αζθνύληνο θαζήθνληα Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ινλίνπ κε ηελ νπνία: α) αθπξώζεθε ε ππ’ αξηζ. 9/2016 

απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Παηξέσλ δπλάκεη ηεο νπνίαο εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα 

θαλεξήο, πξνθνξηθήο θαη πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε αθηλήηνπ επξηζθόκελνπ 

ζηε ρεξζαία ιηκεληθή δώλε ηνπ ιηκέλνο Παηξώλ, επί ηεο νδνύ Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ θαη β) 

αλαθιήζεθε ε ππ’ αξηζ. 9606/975/26-2-2016 απόθαζε ηνπ σο άλσ Γξακκαηέα σο κεδέπνηε 

εθδνζείζα κε ην ζθεπηηθό όηη δήζελ ην ηόηε πθηζηάκελν λνκνζεηηθό πιαίζην δελ επέηξεπε ηελ 

παξαρώξεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο από ηνλ ΟΛΠΑ ΑΔ πξνο ην Γήκν Παηξέσλ θαη όηη δήζελ 

ζπλεπώο ε εηαηξία ΟΛΠΑ ΑΔ εμαθνινπζνύζε λα έρεη ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα ρξήζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο ησλ ρώξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ρεξζαία δώλε ηνπ ιηκέλα Παηξώλ θαη 

ζπλεπώο ηνπ αλαθεξόκελνπ ζηελ σο άλσ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ αθηλήηνπ. - Καηά 

ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ν Γήκνο Παηξέσλ άζθεζε λόκηκα θαη 

εκπξόζεζκα ηελ από 3-6-2016 πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ 

λ.3463/2006 Ν. Αραΐαο επί ηεο νπνίαο δελ εθδόζεθε απόθαζε παξά κνλό κε ην αξηζ.9/5-8-2016 

πξαθηηθό – δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο ε σο άλσ Δπηηξνπή δηεπίζησζε όηη ιόγσ κε έθδνζεο 

απόθαζεο κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο θαηά ρξόλν αξκνδηόηεηάο ηεο, ε από 3-6-2016 πξνζθπγή 

θαηά ηεο αξηζ. 45965/4717/2016 απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα έρεη απνξξηθζεί. - Καηά ηνπ 

αλσηέξσ αξηζ. 9/5-8-2016 Πξαθηηθνύ – Γηαπηζησηηθήο Πξάμεο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

άξζξνπ 152 ηνπ λ. 3463/2006 Ν. Αραΐαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο 

Διιάδαο θαη Ινλίνπ θαη ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 45935/4717/10-5-2016  απόθαζεο ηνπ αζθνύληνο 

θαζήθνληα Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο 

Διιάδαο θαη Ινλίνπ σο θαη θάζε άιιεο ζπλαθνύο πξνγελέζηεξεο ή κεηαγελέζηεξεο πξάμεο, 

πξνζέθπγε ν Γήκνο Παηξέσλ δεηώληαο ηελ αθύξσζή ηνπο γηα ηνπο λόκηκνπο θαη βάζηκνπο 

ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ από 20-10-2016 αίηεζε αθπξώζεσο (αξ. θαη. Γηνηθ. Δθεηείνπ 

Παηξώλ ΑΚ125/21-10-2016 θαη αξ. Καη. ΣηΔ Δ2770/2019) ε νπνία έρεη πξνζδηνξηζζεί λα 

εθδηθαζζεί ελώπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (Γ’ Τκήκα) ηελ 2-6-2020. - Καηόπηλ ησλ 

αλσηέξσ έρσ ηε γλώκε όηη πξέπεη λα εγθξίλεηε ηελ άζθεζε ηεο από 20-10-2016 αίηεζεο 

αθπξώζεσο (αξ. θαη. Γηνηθ. Δθεηείνπ Παηξώλ ΑΚ125/21-10-2016 θαη αξ. Καη. ΣηΔ Δ2770/2019)  

ε νπνία έρεη πξνζδηνξηζζεί λα εθδηθαζζεί ελώπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (Γ’ Τκήκα) 

ηελ 2-6-2020 πεξί αθύξσζεο 1.- Τνπ αξηζ. 9/5-8-2016 Πξαθηηθνύ – Γηαπηζησηηθήο Πξάμεο ηεο 

Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ λ. 3463/2006 Ν. Αραΐαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ, 2.- Τεο ππ’ αξηζ. πξση. 45935/4717/10-5-2016  

απόθαζεο ηνπ αζθνύληνο θαζήθνληα Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ θαη 3.- θάζε άιιεο ζπλαθνύο πξνγελέζηεξεο ή 

κεηαγελέζηεξεο, ξεηήο ή ζησπεξήο, πξάμεο ή παξαιείςεσο. - Ο επί παγία αληηκηζζία 
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πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ - Γεώξγηνο Παλ. Γεσξγόπνπινο.- 

 

 Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ 

εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηνλ επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θ. 

Γεώξγην Γεσξγόπνπιν θαη είδε ηελ ππ’ αξηζ. 5629/15-5-2020 Γλσκνδόηεζή ηνπ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 
Δγκρίνει ηελ ήδε αζθεζείζα κε εκεξνκελία 20-10-2016 αίηεζε αθπξώζεσο (αξ. θαη. 

Γηνηθ. Δθεηείνπ Παηξώλ ΑΚ125/21-10-2016 θαη αξ. Καη. ΣηΔ Δ2770/2019) ε νπνία έρεη 

πξνζδηνξηζζεί λα εθδηθαζζεί ελώπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (Γ’ Τκήκα) ηελ 2
α
-6-2020 

θαηά 1.- Τεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ λ. 3463/2006 Ν. Αραΐαο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ, πνπ εδξεύεη ζηελ 

Πάηξα (ΝΔΟ Παηξώλ-Αζελώλ αξ. 28), 2- Τεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, 

Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ, πνπ εδξεύεη ζηελ Πάηξα (ΝΔΟ Παηξώλ-Αζελώλ αξ. 28), όπσο 

λόκηκα εθπξνζσπείηαη από ην Γεληθό Γξακκαηέα απηήο θαη 3.- Τεο Παξαζθεπήο Νεδεξίηε ηνπ 

Ισάλλε, θαηνίθνπ Παηξώλ, πεξί αθπξώζεσο 1.- Τνπ αξηζ. 9/5-8-2016 Πξαθηηθνύ – Γηαπηζησηηθήο 

Πξάμεο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ λ. 3463/2006 Ν. Αραΐαο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ, 2.- Τεο ππ’ αξηζ. πξση. 45935/4717/10-5-

2016  απόθαζεο ηνπ αζθνύληνο θαζήθνληα Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ θαη 3.- θάζε άιιεο ζπλαθνύο πξνγελέζηεξεο ή 

κεηαγελέζηεξεο, ξεηήο ή ζησπεξήο, πξάμεο ή παξαιείςεσο, ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 

5629/15-5-2020 Γλσκνδόηεζε ηνπ επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ θ. Γεσξγίνπ Γεσξγόπνπινπ. 

 

Γιεσκρινίζεηαι όηι, ν "Γήκνο Παηξέσλ" άζθεζε ηελ από 20-10-2016 αίηεζε αθύξσζεο 

θαηά 1.- Τεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ λ. 3463/2006 Ν. Αραΐαο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ, πνπ εδξεύεη ζηελ 

Πάηξα (ΝΔΟ Παηξώλ-Αζελώλ αξ. 28), 2- Τεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, 

Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ, πνπ εδξεύεη ζηελ Πάηξα (ΝΔΟ Παηξώλ-Αζελώλ αξ. 28), όπσο 

λόκηκα εθπξνζσπείηαη από ην Γεληθό Γξακκαηέα απηήο θαη 3.- Τεο Παξαζθεπήο Νεδεξίηε ηνπ 

Ισάλλε, θαηνίθνπ Παηξώλ, πεξί αθπξώζεσο 1.- Τνπ αξηζ. 9/5-8-2016 Πξαθηηθνύ – Γηαπηζησηηθήο 

Πξάμεο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ λ. 3463/2006 Ν. Αραΐαο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ, 2.- Τεο ππ’ αξηζ. πξση. 45935/4717/10-5-

2016 απόθαζεο ηνπ αζθνύληνο θαζήθνληα Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ θαη 3.- θάζε άιιεο ζπλαθνύο πξνγελέζηεξεο ή 

κεηαγελέζηεξεο, ξεηήο ή ζησπεξήο, πξάμεο ή παξαιείςεσο.  

Δηδηθόηεξα κε ηελ ππ’ αξηζ. 9/13-1-2016 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα θαλεξήο πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο, γηα ηελ 

εθκίζζσζε ελόο ηζόγεηνπ αθηλήηνπ ηεο βόξεηαο πιεπξάο ηεο ρεξζαίαο ιηκεληθήο δώλεο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ έθηαζεο 160 η.κ. κε ππαίζξην ρώξν έθηαζεο 80 η.κ. πνπ έρεη πξόζνςε επί ηεο νδνύ 

Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ. Αληίγξαθν ηεο ππ’ αξηζ. 9/2016 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

δηαβηβάζηεθε κε ην ππ’ αξηζ. 8145/2016 έγγξαθν πξνο ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 

Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ινλίνπ θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 9606/975/26-2-2016 

απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο  Διιάδνο 

& Ινλίνπ απνθαζίζηεθε όηη «ε 9/2016 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ εθκίζζωζε ελόο 

αθηλήηνπ ζηελ ρεξζαία ιηκεληθή δώλεο ηνπ Δήκνπ Παηξέωλ πξνο ηελ βόξεηα πιεπξά επί ηεο νδνύ 

Ηξώωλ Πνιπηερλείνπ» αθνύ ελέγχθηκε ωο πξνο ηελ λνκηκόηεηά ηεο βρέθηκε νόμιμη, γηαηί είλαη 

ζύκθωλε κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 65, 215, 225 θαη 238 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη Π.Δ. 270/81.» 

Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Παηξέσλ άζθεζε ελώπηνλ ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ινλίνπ εηδηθή 

δηνηθεηηθή πξνζθπγή θαη’ άξζξν 227 ηνπ λ.3852/2010 ε Παξαζθεπή Νεδεξίηε, επί ηεο νπνίαο 

εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. πξση. 45935/4717/10-5-2016 απόθαζε ηνπ αζθνύληνο θαζήθνληα Γεληθνύ 

Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ινλίνπ κε ηελ 

ΑΔΑ: ΨΩ4ΧΩΞΙ-59Ξ



5 

 

νπνία: α) αθπξώζεθε ε ππ’ αξηζ. 9/2016 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Παηξέσλ δπλάκεη 

ηεο νπνίαο εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα θαλεξήο, πξνθνξηθήο θαη πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε αθηλήηνπ επξηζθόκελνπ ζηε ρεξζαία ιηκεληθή δώλε ηνπ ιηκέλνο Παηξώλ, επί ηεο νδνύ 

Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ θαη β) αλαθιήζεθε ε ππ’ αξηζ. 9606/975/26-2-2016 απόθαζε ηνπ σο άλσ 

Γξακκαηέα σο κεδέπνηε εθδνζείζα κε ην ζθεπηηθό όηη δήζελ ην ηόηε πθηζηάκελν λνκνζεηηθό 

πιαίζην δελ επέηξεπε ηελ παξαρώξεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο από ηνλ ΟΛΠΑ ΑΔ πξνο ην Γήκν 

Παηξέσλ θαη όηη δήζελ ζπλεπώο ε εηαηξία ΟΛΠΑ ΑΔ εμαθνινπζνύζε λα έρεη ην απνθιεηζηηθό 

δηθαίσκα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ρώξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ρεξζαία δώλε ηνπ 

ιηκέλα Παηξώλ θαη ζπλεπώο ηνπ αλαθεξόκελνπ ζηελ σο άλσ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ αθηλήηνπ. 

Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ν Γήκνο Παηξέσλ άζθεζε λόκηκα 

θαη εκπξόζεζκα ηελ από 3-6-2016 πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ 

λ.3463/2006 Ν. Αραΐαο επί ηεο νπνίαο δελ εθδόζεθε απόθαζε παξά κνλό κε ην αξηζ.9/5-8-2016 

πξαθηηθό – δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο ε σο άλσ Δπηηξνπή δηεπίζησζε όηη ιόγσ κε έθδνζεο 

απόθαζεο κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο θαηά ρξόλν αξκνδηόηεηάο ηεο, ε από 3-6-2016 πξνζθπγή 

θαηά ηεο αξηζ. 45965/4717/2016 απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα έρεη απνξξηθζεί.  

 Καηά ηνπ αλσηέξσ αξηζ. 9/5-8-2016 Πξαθηηθνύ – Γηαπηζησηηθήο Πξάμεο ηεο Δηδηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ λ. 3463/2006 Ν. Αραΐαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ θαη ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 45935/4717/10-5-2016 

απόθαζεο ηνπ αζθνύληνο θαζήθνληα Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ σο θαη θάζε άιιεο ζπλαθνύο πξνγελέζηεξεο ή 

κεηαγελέζηεξεο πξάμεο, πξνζέθπγε ν Γήκνο Παηξέσλ δεηώληαο ηελ αθύξσζή ηνπο γηα ηνπο 

λόκηκνπο θαη βάζηκνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ από 20-10-2016 αίηεζε αθπξώζεσο (αξ. 

θαη. Γηνηθ. Δθεηείνπ Παηξώλ ΑΚ125/21-10-2016 θαη αξ. Καη. ΣηΔ Δ2770/2019) ε νπνία έρεη 

πξνζδηνξηζζεί λα εθδηθαζζεί ελώπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (Γ’ Τκήκα) ηελ 2
α
-6-2020. 

 

 

 
       Ο Πρόεδρος                                       Σα ζσμμεηέτονηα Μέλη 
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