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Αρηζκός 363 

25
ε
 Σσλεδρίαζε 

Γεκοηηθού Σσκβοσιίοσ Παηρέφλ 

ηες 9
ες

 Γεθεκβρίοσ 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 9
ε
 Γεθεκβρίοσ 2020, εκέξα Τεηάρηε θαη ώξα 17.30, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αρηζκό 25/4-12-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη 

δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ, 

γηα ηελ εμέηαζε ησλ (26) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη ζπκκεηείραλ  ηα παξαθάησ Μέιε 

ηνπ ώκαηνο: 

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

Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία – Γξακκαηεύνπζα, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ 

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

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

Αλαζηαζία - Αλη/ξρνο, 11) Αζπξνύιηα νθία, 12) Γθέζηα Δηξήλε, 13) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 14) 

Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 15) Μνδέο Αζαλάζηνο, 16) Νηάξνπ Μαξία, 17) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 18) 

Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 19) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 20) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 21) 

Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 22) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 23) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 24) Γνύξνο 

Αζαλάζηνο, 25) Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 26) Καπθάο Γεώξγηνο, 27) Κνπλάβεο Αληώληνο, 28) 

Μνίξαιεο Νηθόιανο, 29) Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 30) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 31) Νηξίληαο 

Θεόδσξνο, 32) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 33) Παηνύραο Υξήζηνο, 34) Ρώξνο Γεώξγηνο, 35) βόιεο 

Κσλζηαληίλνο, 36) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 37) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 38) Σξηαληαθπιιόπνπινο 

Ναπνιέσλ, 39) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 40) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  41) Φσκάο Πέηξνο. 

Οη θ.θ Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Κνξδάο Υξήζηνο, ακνύξε-Βαγελά Αθξηβή, Γξεγόξεο Ζιίαο, 

Παπαδεκάηνο Νηθόιανο θαη ηαδήκαο Βαζίιεηνο δελ εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε από ηελ αξρή 

ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγόηεξα.  

Οη θ.θ. Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο θαη Φηινπνύινπ Μαξία δελ εηζήιζαλ ζηελ 

ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

Παηξέσλ. 

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

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

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζαλ θαη νη θ.θ. ακνύξε - Βαγελά Αθξηβή θαη 

ηαδήκαο Βαζίιεηνο, ελώ απνρώξεζε ν θ. Κνπλάβεο Αληώλεο.   

 

 ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξνζ. 1 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

«Δλεκέξσζε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ έξγσλ ζηε Μαξίλα» (ζρεηηθό ην αξηζ. 27214/9-

12-2020 εηζεγεηηθό θαη ην αξηζ. 27215/9-12-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ).  

 

 Το Σώκα, κε ηε δηεπθξίληζε όηη ζηε ζπλεδξίαζε εηζήιζαλ νη θ.θ. Παπαδεκάηνο 

Νηθόιανο, Κνξδάο Υξήζηνο θαη Κνπλάβεο Αληώληνο, απνρώξεζαλ νη θ.θ. Καπθάο 

Γεώξγηνο θαη Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο, ελώ νη θ.θ. Νηθνιάνπ Αλδξέαο θαη 

Γξεγόξεο Ζιίαο εηζήιζαλ θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ελώ απνρώξεζαλ πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε απηνύ, άθνπζε ηνλ θ. Γήκαξρν θαη ηελ ελεκέξσζή ηνπ επί ηνπ ζέκαηνο, σο 

θάησζη: 
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«Βαζηθόο καο ζηόρνο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Μαξίλαο είλαη λα ππάξμεη ξηδηθή αλαδηακόξθσζή 

ηεο, πξνο όθεινο ησλ δεκνηώλ θαη ησλ επηζθεπηώλ ηεο πόιεο καο, δεκηνπξγώληαο έλα λέν πόιν 

αλαςπρήο, πεξηπάηνπ, αζιεηηζκνύ, κε ειεύζεξε πξόζβαζε γηα ην θνηλό. 

 Ζ αμηνπνίεζε άιισζηε ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ ηεο πόιεο καο, γηα ην ζύλνιν ηνπ νπνίνπ 

έρεη πξνρσξήζεη ν Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο, ζπλεπάγεηαη όηη πξέπεη λα γίλνπλ παξεκβάζεηο 

θαη ζηηο πθηζηάκελεο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο, ζε ζπλδπαζκό κε ηε δηακόξθσζε πεξηβάιινληνο 

ρώξνπ πςειήο αηζζεηηθήο, κε γλώκνλα ηα πνιιαπιά νθέιε γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

Σεκεηώλεηαη εδώ όηη ο Γήκος Παηρέφλ, θαηόπηλ ποιύτρολφλ θαη ζσληοληζκέλφλ 

ελεργεηώλ, θαηάθεξε λα ηνπ παξαρσξεζεί από ην Διιεληθό Γεκόζην ηνλ Ηνύιην ηνπ 2018, ην 

απνθιεηζηηθό δηθαίσκα ρξήζεο, δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο γηα 99 έηε ηνπ ζαιαζζίνπ αζηηθνύ 

κεηώπνπ ηεο Πάηξαο, ζην νπνίν αλήθεη θαη ε Μαξίλα Παηξώλ. Ζ Μαξίλα, ππαγόηαλ πξηλ ζην 

Τπνπξγείν Ναπηηιίαο, ελώ ηώξα, πνπ ζηόρνο καο είλαη λα αδεηνδνηεζεί σο ηνπξηζηηθόο ιηκέλαο, 

ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. 

Ο ηνπξηζηηθόο ιηκέλαο ζθαθώλ αλαςπρήο είλαη ν ρεξζαίνο θαη ζαιάζζηνο ρώξνο πνπ 

πξννξίδεηαη θαηά θύξην ιόγν γηα λα ππνζηεξίδεη ιεηηνπξγηθά ηνλ ειιηκεληζκό ζθαθώλ αλαςπρήο 

θαη λαπηαζιεηηζκνύ. ύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, κία θαηεγνξία ηνπξηζηηθνύ ιηκέλα 

είλαη ε «Μαξίλα». 

Η Υποσργηθή Απόθαζε 11214/2012 (ΦΔΚ 2339/Β/21.08.2012), προβιέπεη θαη’ 

ειάτηζηολ απαηηήζεης φς προς ηης εγθαηαζηάζεης ποσ ζα πρέπεη λα δηαζέηοσλ οη καρίλες: 

• Δγθαηαζηάζεηο γηα ηε δηνίθεζε ηνπ ιηκέλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ άιισλ 

ζπλαθώλ αξρώλ. 

• Θέζε πξόζδεζεο ζθάθνπο ηνπ ιηκεληθνύ ζώκαηνο. 

• Δγθαηάζηαζε ζηαζκνύ πξώησλ βνεζεηώλ (γξαθείν, θ.ιπ.). 

• Γίθηπν παξνρώλ (λεξνύ, ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, επηθνηλσληώλ, θ.ιπ.). 

• Δγθαηαζηάζεηο ζπιινγήο, πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη αζθαινύο απνκάθξπλζεο ησλ 

βηνινγηθώλ θαη ησλ πεηξειαηνεηδώλ - ειαησδώλ θαηαινίπσλ. 

• Υώξνη ζηάζκεπζεο. 

• Δγθαηαζηάζεηο εμππεξεηήζεσλ πγηεηλήο θαη ελδηαίηεζεο, κε εμαζθάιηζε πξνζβαζηκόηεηαο 

ΑκεΑ. 

• πζηήκαηα αζθάιεηαο ηεο δώλεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιηκέλα, όπσο νξίδνληαη ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο (ππξαζθάιεηα ηεο δώλεο ηνπ ιηκέλα, ζπζηήκαηα επίβιεςεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 

θ.ιπ.).  

• Δγθαηαζηάζεηο απνζεθώλ. 

• Καηαζηήκαηα δηάζεζεο εηδώλ πξώηεο αλάγθεο. 

Γηα ηε ιεηηνπξγία καξίλαο απαηηείηαη ε ρσξνζέηεζε απηήο θαη ελ ζπλερεία ε άδεηα 

ιεηηνπξγίαο απηήο. 

Η δηακορθφκέλε έφς ζήκερα Μαρίλα έρεη ρσξεηηθόηεηα πεξίπνπ 600 ζθαθώλ. 

Απνηειείηαη από ηξεηο ιηκελνιεθάλεο βάζνπο 3,5 κέηξσλ, νθηώ ζηαζεξέο πξνβιήηεο θαη ηξεηο 

πισηέο. Πξνζηαηεύεηαη από θπκαηνζξαύζηε κήθνπο 620 κέηξσλ δπηηθά θαη 52 κέηξσλ βόξεηα. Σα 

όξηά ηεο νξίδνληαη πξνο βνξά κε ηελ εθβνιή ηνπ πνηακνύ Μείιηρνπ, πξνο λόην κε ηε λνεηή 

πξνέθηαζε ηεο νδνύ Πέληε Πεγαδίσλ πξνο ηε ζάιαζζα, πξνο ηελ αλαηνιή κε ηελ νδό Ζξώσλ 

Πνιπηερλείνπ θαη πξνο ηε δύζε κε ηνλ ηερληθό θπκαηνζξαύζηε θαη ελ γέλεη ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη εληόο ρεξζαίνπ θαη ζαιάζζηνπ ρώξνπ. Σν ζπλνιηθό εκβαδόλ ηνπ ρεξζαίνπ ηκήκαηνο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπκαηνζξαπζηώλ) αλέξρεηαη ζηα 59.678 η.κ. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζθαθώλ είλαη κόληκα ειιηκεληδόκελα, όκσο ππάξρεη θαη πξνβιήηα γηα 

δηεξρόκελα θαη θηινμελνύκελα ζθάθε. 

Δπίζεο, ζην ρεξζαίν ηεο ηκήκα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο θηίξηα: Αλαςπθηήξην – Σεισλείν, 

ηνπαιέηεο, ρώξνο ζηάζκεπζεο Η.Υ., θαξλάγηα, θηίξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηνλ ΟΠΑΘΑ, ελλέα 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, ην γξαθείν ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Ληκεληθήο 

Εώλεο ηνπ Γήκνπ, παηδηθή ραξά, ππαίζξην αλνηθηό ζέαηξν θαη ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο. 
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Όζολ αθορά ζηελ σθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηα προβιήκαηα ποσ αληηκεηφπίδοσκε: 
Πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε γεξαζκέλε κε πνιιά πξνβιήκαηα ζηηο ππνδνκέο ηεο, πνπ 

θαζηζηνύλ ηε ιεηηνπξγία ηεο δύζθνιε. 

πγθεθξηκέλα, ππάξρεη ζέκα κε ην δίθηπν λεξνύ, όπνπ έρνπλ γίλεη αξθεηέο πξνζσξηλέο 

ζπλδέζεηο. Αληίζηνηρν πξόβιεκα έρνπκε θαη κε ην δίθηπν ειεθηξηζκνύ. 

Οη πισηέο εμέδξεο, θπξίσο, έρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη γη’ απηό ην ιόγν πξόζθαηα 

αθαηξέζεθε ηκήκα από ηελ πξώηε πισηή εμέδξα, ώζηε λα απνθύγνπκε αηπρήκαηα, εηδηθά θαηά ηε 

ρεηκεξηλή πεξίνδν. Δπίζεο, νη ππνδνκέο ζην ρεξζαίν ηκήκα ρξήδνπλ επηζθεπώλ. 

Σα επξήκαηα ηεο ύθαιεο απηνςίαο θαηαδεηθλύνπλ εθηεηακέλα πξνβιήκαηα ζηα 

πεξηζζόηεξα ηκήκαηα ηεο Μαξίλαο, είηε ιόγσ θαθνηερληώλ από θαηαζθεπήο, είηε ιόγσ 

κεηαγελέζηεξσλ βιαβώλ. ε αξθεηέο πεξηνρέο ε έθηαζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ πξνβιεκάησλ είλαη 

ηέηνηα, ώζηε ηα έξγα λα θαζίζηαληαη κε ιεηηνπξγηθά, έσο θαη επηζθαιή γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο 

Μαξίλαο. 

Αληηκεησπίδνπκε, εθηόο απηώλ, δήηεκα κε ηηο ιεειαζίεο ζηα θηίξηα, όπσο απηό ηνπ πξώελ 

«Λάγηνπ», όπνπ πξόζθαηα έγηλε θαζαξηζκόο θαη είκαζηε ζηε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ησλ 

παινπηλάθσλ. 

Χο πξνο ηε δηνηθεηηθή - δηαρεηξηζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο, ην 2020 νη νθεηιέο είλαη 

κεησκέλεο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα έηε θαηά πεξίπνπ 45%. 

Σε ηη ελέργεηες έτοσκε προβεί θαη πώς προτφράκε: 

Βξηζθόκαζηε ζηε θάζε πνπ γίλνληαη νη απαξαίηεηεο κειέηεο γηα ηελ αδεηνδόηεζε ηεο 

Μαξίλαο σο ηνπξηζηηθνύ ιηκέλα, πξάγκα πνπ πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία θαθέινπ. 

Έρεη ζπληαρζεί από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Σνπνγξαθηθό Γηάγξακκα. Δθηειέζηεθε 

Βπζνκέηξεζε από ηελ Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ, ηεο νπνίαο εθθξεκεί ε 

παξαιαβή. Σαπηόρξνλα, εθπνλείηαη από ηηο Τπεξεζίεο καο ε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ 

Δπηπηώζεσλ θαη εθθξεκεί ε λνκηκνπνίεζε / ξύζκηζε απζαηξέησλ θηηζκάησλ ζην ρώξν ηεο 

Μαξίλαο. Ο ύκβνπινο πνπ έρνπκε γηα ην ζέκα, ζπλεξγάδεηαη γηα όια ηα δεηήκαηα κε ηηο 

Τπεξεζίεο καο, ελώ πξηλ ιίγεο εκέξεο, πξνρώξεζε ζε ππνζαιάζζηα απηνςία ηνπ ρώξνπ. 

ηνπο πξώηνπο κήλεο ηνπ 2021 έρνπκε ζηόρν λα νινθιεξσζεί ε ζύληαμε ηνπ Φαθέινπ 

Υσξνζέηεζεο, ώζηε λα θαηαηεζεί γηα ηε δηαδηθαζία ησλ εγθξίζεσλ. 

Λόγσ ησλ επξεκάησλ ηεο πξόζθαηεο ύθαιεο απηνςίαο θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε εθπόλεζε 

κειεηώλ επηζθεπήο – απνθαηάζηαζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ πθηζηάκελσλ ιηκεληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηεο Μαξίλαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επζηάζεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ έξγσλ. Γηα 

εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ εμεηάδνπκε ηελ αλάζεζε θαη εθπόλεζε ησλ αλαγθαίσλ κειεηώλ επηζθεπήο 

θαη απνθαηάζηαζεο, παξάιιεια θαη κέζα ζην ρξόλν πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ αδεηνδνηηθή 

δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο θαη έγθξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

Αθνινύζσο, ζα είλαη δπλαηή ε εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ έξγσλ επί λνκίκσο πθηζηάκελνπ 

«ππνβάζξνπ». 

Όζνλ αθνξά ζηα θηίξηα πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ ρώξνπ ηεο Μαξίλαο, ζύκθσλα κε ην 

Άξζξν 67 ηνπ Ν. 4554/2018 γηα ηελ λνκηκνπνίεζε θάζε θαηαζθεπήο ζε απνραξαθηεξηζζείζα 

ιηκεληθή δώλε απαηηνύληαη: 

Σερληθή Πεξηγξαθή, Δγθεθξηκέλε ηαηηθή Μειέηε, Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα θαη 

Δγθεθξηκέλε Μειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. 

Όζνλ αθνξά ζηηο ηαηηθέο Μειέηεο ηζρύνπλ ηα εμήο: 

Γηα ηα θηίξηα θαηά κήθνο ηεο νδνύ Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ βξέζεθαλ νη ζηαηηθέο κειέηεο από 

ην αξρείν ηεο Πνιενδνκίαο νη νπνίεο θαη απνζηάιζεθαλ ζην ύκβνπιν. 

Γηα ην Κηίξην «Λάγηνο» αλακέλνληαη ζηνηρεία από ην αξρείν ηνπ ΟΛΠΑ, ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα αλαηεζεί ζρεηηθή ζηαηηθή κειέηε. 

Γηα ην θηίξην Γηνίθεζεο ηεο Μαξίλαο θαη γηα ην Θεαηξάθη βξέζεθαλ από ην ύκβνπιν 

ζηαηηθά ζρέδηα, ηα νπνία αμηνινγνύληαη θαη αλαιόγσο ππάξρεη ην ελδερόκελν αλάζεζεο ζρεηηθήο 
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ζηαηηθήο κειέηεο. Σα ζηαηηθά ζρέδηα ηεο θαθεηέξηαο «Θεαηξάθη» δελ αληηζηνηρνύλ ζηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζπλεπώο απαηηείηαη αλάζεζε ζρεηηθήο ζηαηηθήο κειέηεο. 

Σν θηίξην «ΟΠΑΘΑ» θαη νη ηνπαιέηεο πιεζίνλ ηνπ θηηξίνπ «Λάγηνο» δελ έρνπλ 

νηθνδνκηθέο άδεηεο, ζπλεπώο απαηηείηαη αλάζεζε ζηαηηθήο κειέηεο. 

Ζ λνκηκνπνίεζε γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ».  

 

Αθνινύζεζε αλαιπηηθή ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο, θαηά ηελ νπνία θαηεηέζεζαλ 

απόςεηο θαη πξνηάζεηο επί ηνπ ζέκαηνο από ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ 

θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο – δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο.  

 

 

 

Ο Πρόεδρος                        Η Γρακκαηεύοσζα 
 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΔΛΑΣ    ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΤΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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