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Σηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοσζα ηης Οικονομικής Επιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ),
ζήκεξα, ηην 9η Θοσλίοσ 2020, εκέξα Πέμπηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή
πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 24/3-7-2020, θαη
κεηά ηελ από 7/7/2020 εηδνπνίεζε γηα αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 8εο Ινπιίνπ 2020,
πραγμαηοποίηζη δε ασηής ηην Πέμπηη 9 Θοσλίοσ 2020, ώρα 12:00, πξαγκαηνπνηήζεθε
δια ζώζης ζσνεδρίαζη, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ
νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (15) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 4] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 5]
Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο θαη 6] Αζαλάζηνο Γνύξνο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο, Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά, Γεώξγηνο Μαγηάθεο,
Νηθόιανο Παπαδεκάηνο, Ισάλλεο Τζηκπνύθεο θαη Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθά κέιε δελ
ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (3) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Έγθξηζε ή κε ηεο από 30-6-2020 πξνζθπγήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ελώπηνλ ηνπ
Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 2131.2443/14760/20/03-03-2020 απόθαζεο ηνπ Β΄ Υπαξρεγνύ Ληκεληθνύ Σώκαηνο- Διιεληθήο
Αθηνθπιαθήο», (ζρεηηθό ην αξηζ. 8390/1-7-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ε αξηζ.
8251/30-6-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο
Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο –
Γξαθείν Ννκηθώλ Σπκβνύισλ θαη ε αξηζ. 8250/30-6-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία
αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Παξαζθεπήο Σθαέινπ), νη
νπνίεο έρνπλ σο εμήο: «Πξνο: - Τελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή - ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε απόθαζεο γηα
ηελ έγθξηζε ή κε ηεο από 30-6-2020 πξνζθπγήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ελώπηνλ ηνπ
Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 2131.2443/14760/20/03-03-2020 απόθαζεο ηνπ Β΄ Υπαξρεγνύ Ληκεληθνύ Σώκαηνο- Διιεληθήο
Αθηνθπιαθήο΄΄ - ΣΦΔΤ.: - Η από 30-6-2020 πξνζθπγή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. - Με ηελ ππ'
αξηζ. πξσηνθόιινπ 2131.24-43/14760/20/03-03-2020 απόθαζε ηνπ Β΄ Υπαξρεγνύ
Ληκεληθνύ Σώκαηνο- Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο επεβιήζε εηο βάξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,
δηνηθεηηθό πξόζηηκν ζαξάληα επηά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ (47.200) επξώ, κε ηελ αηηηνινγία
όηη θαηά ηνλ κήλα Μάην ηνπ έηνπο 2018, πξνέβε ζε εθηέιεζε παξαλόκσλ έξγσλ θαηά
παξάβαζε ηνπ Ν. 2971/2001 θαη εηδηθόηεξα, όηη πξνέβε απζαίξεηα ζε εξγαζίεο
δηάζηξσζεο ηνπ εδάθνπο κε ακκόρσκα θαη ακκνθξνθάιε κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ
ζηελ παξαιηαθή δώλε ηεο πιαδ ηεο πόιεο ησλ Παηξώλ, από ηελ νδό Καλειινπνύινπ έσο
ην πξώελ θάκπηλγθ ΔΟΤ. Όηη νη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε
θαζνξηζκέλν ρώξν αηγηαινύ 556,30 η.κ. θαη ζε θαζνξηζκέλν ρώξν παξαιίαο 548,94 η.κ.
ρσξίο ηηο πξνβιεπόκελεο άδεηεο ησλ αξκνδίσλ αξρώλ. - Καηά ηεο σο άλσ απόθαζεο
αζθήζεθε από ηνλ Γήκν Παηξέσλ ε από 30-6-2020 πξνζθπγή ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο
Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ δεηώληαο ηελ αθύξσζε ηεο σο άλσ απόθαζεο ηνπ
Αξρεγείνπ ηνπ Ληκεληθνύ Σώκαηνο. - Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ παξαθαινύκε λα ιάβεηε
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απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηεο από 30-6-2020 πξνζθπγήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαηά
ηεο ππ’ αξηζ. πξσηνθόιινπ 2131.24-43/14760/20/03-03-2020 απόθαζεο ηνπ Β΄
Υπαξρεγνύ Ληκεληθνύ Σώκαηνο- Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο. - Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο,
Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη
Ννκηθήο Υπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο». - ΓΝΨΜΟΓΟΤΗΣΗ: - Με ηελ ππ’ αξηζ.
πξσηνθόιινπ 2131.24-43/14760/20/03-03-2020 απόθαζε ηνπ Β΄ Υπαξρεγνύ Ληκεληθνύ
Σώκαηνο- Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο επεβιήζε εηο βάξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, δηνηθεηηθό
πξόζηηκν ζαξάληα επηά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ (47.200) επξώ, κε ηελ αηηηνινγία όηη θαηά ηνλ
κήλα Μάην ηνπ έηνπο 2018, πξνέβε ζε εθηέιεζε παξαλόκσλ έξγσλ θαηά παξάβαζε ηνπ
Ν. 2971/2001 θαη εηδηθόηεξα, όηη πξνέβε απζαίξεηα ζε εξγαζίεο δηάζηξσζεο ηνπ εδάθνπο
κε ακκόρσκα θαη ακκνθξνθάιε κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ ζηελ παξαιηαθή δώλε ηεο
πιαδ ηεο πόιεο ησλ Παηξώλ, από ηελ νδό Καλειινπνύινπ έσο ην πξώελ θάκπηλγθ ΔΟΤ.
Όηη νη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θαζνξηζκέλν ρώξν αηγηαινύ 556,30
η.κ. θαη ζε θαζνξηζκέλν ρώξν παξαιίαο 548,94 η.κ. ρσξίο ηηο πξνβιεπόκελεο άδεηεο ησλ
αξκνδίσλ αξρώλ. - Καηά ηεο άλσ απόθαζεο αζθήζακε ηελ από 30/06/2020 πξνζθπγή καο
απεπζπλόκελε ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ δεηώληαο ηελ
αθύξσζε ηεο σο άλσ απόθαζεο ηνπ Αξρεγείνπ ηνπ Ληκεληθνύ Σώκαηνο δηόηη α) ε
απόθαζε απηή θαη ε ζπλεπεία ηαύηεο επηβνιή ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ, εμεδόζε
αθύξσο θαη άλεπ λνκίκνπ αηηηνινγίαο θαζόζνλ θέξεηαη λα εξείδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 14 θαη 29 ηνπ Ν. 2971/2001 δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο όξνπο ηεο
παξαρώξεζεο ρξήζεο αηγηαινύ θαη παξαιίαο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, ελώ ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε νπδέλ έξγν εθηειέζηεθε. - β) δηόηη ε πξνζβαιινκέλε απόθαζε
πεξί επηβνιήο δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ ζηεξείηαη αηηηνινγίαο, θαζόζνλ νπδόισο αηηηνινγεί
πνπ ζηεξίδεηαη ε άπνςε ηεο από κέξνπο ηνπ δήκνπ απζαίξεηεο ρξήζεο, νύηε πξνζδηνξίδεη
ζε ηη ζπλίζηαηαη ε κεηαβνιή ηελ νπνία δήζελ επέθεξε κε ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ. - γ)
δηόηη ε πξνζβαιινκέλε απόθαζε θαη ην εμ απηήο επηβιεζέλ πξόζηηκν, είλαη άθπξα θαη
ηπγράλνπλ απνξξηπηέα θαζ’ όζνλ εμεδόζεζαλ θαηά παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο
δηνίθεζεο, ε νπνία επηβάιιεη ζηα αξκόδηα δηνηθεηηθά όξγαλα λα αζθνύλ ηηο αξκνδηόηεηέο
ηνπο ζύκθσλα κε ην αίζζεκα δηθαίνπ θαη κε αγαζή θξίζε ελόςεη ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ζην πλεύκα επηείθεηαο πνπ δηέπεη ηελ έλλνκε ηάμε θαη ηελ
πξνζηαζία ηνπ δηνηθνπκέλνπ. - δ) δηόηη νη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ηεο παξαιίαο δελ
ζπληζηνύζαλ εθηέιεζε έξγσλ ή επέκβαζε ζηελ παξαιία, αιιά κόλν θαζαξηζκό θαη
απνκάθξπλζε ησλ θεξηώλ πιηθώλ πνπ απνηεινύζαλ θίλδπλν ηξαπκαηηζκνύ ησλ
ινπνκέλσλ θαη ησλ πεδνπόξσλ ηεο πεξηνρήο. - Σπλεπώο θαη θαηά ηα άλσ, έρσ ηελ γλώκε
όηη πξέπεη λα ιάβεηε απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο από 30-06-2020 πξνζθπγήο ηνπ δήκνπ
θαηά ηεο ππ’ αξηζ. πξσηνθόιινπ 2131.24-43/14760/20/03-03-2020 απόθαζε ηνπ Β΄
Υπαξρεγνύ Ληκεληθνύ Σώκαηνο- Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο - Η επί παγία αληηκηζζία
πιεξεμνύζηα δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θα Παξαζθεπή Σθαέινπ».Η Οικονομική Επιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο
αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ, ηελ επί παγία
αληηκηζζία πιεξεμνύζηα δηθεγόξν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θα Παξαζθεπή Σθαέινπ θαη είδε
ηελ ππ’ αξηζ. 8250/30-6-2020 Γλσκνδόηεζή ηεο,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ:
Εγκρίνει ηελ από 30-6-2020 πξνζθπγή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ελώπηνλ ηνπ
Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 2131.2443/14760/20/03-03-2020 απόθαζεο ηνπ Β΄ Υπαξρεγνύ Ληκεληθνύ Σώκαηνο - Διιεληθήο
Αθηνθπιαθήο, ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 8250/30-6-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία
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αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Παξαζθεπήο Σθαέινπ.
Διεσκρινίζεηαι όηι, κε ηελ ππ’ αξηζ. πξσηνθόιινπ 2131.24-43/14760/20/03-032020 απόθαζε ηνπ Β΄ Υπαξρεγνύ Ληκεληθνύ Σώκαηνο - Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο
επεβιήζε εηο βάξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, δηνηθεηηθό πξόζηηκν ζαξάληα επηά ρηιηάδσλ
δηαθνζίσλ (47.200) επξώ, κε ηελ αηηηνινγία όηη θαηά ηνλ κήλα Μάην ηνπ έηνπο 2018,
πξνέβε ζε εθηέιεζε παξαλόκσλ έξγσλ θαηά παξάβαζε ηνπ Ν. 2971/2001 θαη εηδηθόηεξα,
όηη πξνέβε απζαίξεηα ζε εξγαζίεο δηάζηξσζεο ηνπ εδάθνπο κε ακκόρσκα θαη
ακκνθξνθάιε κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ ζηελ παξαιηαθή δώλε ηεο πιαδ ηεο πόιεο ησλ
Παηξώλ, από ηελ νδό Καλειινπνύινπ έσο ην πξώελ θάκπηλγθ ΔΟΤ. Όηη νη ζπγθεθξηκέλεο
εξγαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θαζνξηζκέλν ρώξν αηγηαινύ 556,30 η.κ. θαη ζε
θαζνξηζκέλν ρώξν παξαιίαο 548,94 η.κ. ρσξίο ηηο πξνβιεπόκελεο άδεηεο ησλ αξκνδίσλ
αξρώλ.
Καηά ηεο άλσ απόθαζεο ν Γήκνο Παηξέσλ άζθεζε ηελ από 30/06/2020 πξνζθπγή
απεπζπλόκελε ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ δεηώληαο ηελ
αθύξσζε ηεο σο άλσ απόθαζεο ηνπ Αξρεγείνπ ηνπ Ληκεληθνύ Σώκαηνο δηόηη, α) ε
απόθαζε απηή θαη ε ζπλεπεία ηαύηεο επηβνιή ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ, εμεδόζε
αθύξσο θαη άλεπ λνκίκνπ αηηηνινγίαο θαζόζνλ θέξεηαη λα εξείδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 14 θαη 29 ηνπ Ν. 2971/2001 δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο όξνπο ηεο
παξαρώξεζεο ρξήζεο αηγηαινύ θαη παξαιίαο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, ελώ ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε νπδέλ έξγν εθηειέζηεθε.
β) δηόηη ε πξνζβαιινκέλε απόθαζε πεξί επηβνιήο δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ ζηεξείηαη
αηηηνινγίαο, θαζόζνλ νπδόισο αηηηνινγεί πνπ ζηεξίδεηαη ε άπνςε ηεο από κέξνπο ηνπ
δήκνπ απζαίξεηεο ρξήζεο, νύηε πξνζδηνξίδεη ζε ηη ζπλίζηαηαη ε κεηαβνιή ηελ νπνία
δήζελ επέθεξε κε ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ.
γ) δηόηη ε πξνζβαιινκέλε απόθαζε θαη ην εμ απηήο επηβιεζέλ πξόζηηκν, είλαη άθπξα θαη
ηπγράλνπλ απνξξηπηέα θαζ’ όζνλ εμεδόζεζαλ θαηά παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο
δηνίθεζεο, ε νπνία επηβάιιεη ζηα αξκόδηα δηνηθεηηθά όξγαλα λα αζθνύλ ηηο αξκνδηόηεηέο
ηνπο ζύκθσλα κε ην αίζζεκα δηθαίνπ θαη κε αγαζή θξίζε ελόςεη ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ζην πλεύκα επηείθεηαο πνπ δηέπεη ηελ έλλνκε ηάμε θαη ηελ
πξνζηαζία ηνπ δηνηθνπκέλνπ.
δ) δηόηη νη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ηεο παξαιίαο δελ ζπληζηνύζαλ εθηέιεζε έξγσλ ή
επέκβαζε ζηελ παξαιία, αιιά κόλν θαζαξηζκό θαη απνκάθξπλζε ησλ θεξηώλ πιηθώλ πνπ
απνηεινύζαλ θίλδπλν ηξαπκαηηζκνύ ησλ ινπνκέλσλ θαη ησλ πεδνπόξσλ ηεο πεξηνρήο.
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