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 ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 28
η
 Δεκεμβπίος 2020, εκέξα Δεςηέπα θαη ώξα 9.00, κεηά από 

γξαπηή επείγοςζα πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε απιθμό 27/24-12-2020, ε νπνία εθδόζεθε 

λνκόηππα θαη δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ 

ηηλεδιάζκετηρ έκηακηη ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα ηελ αξηζ. 426/13-11-

2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (9) 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) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 8) 

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

Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 11) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 12) Αζπξνύιηα νθία, 13) Γθέζηα 

Δηξήλε, 14) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 15) Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 16) Μνδέο Αζαλάζηνο, 17) Νηάξνπ 

Μαξία, 18) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 19) Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 20) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 21) 

Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 22) Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 23) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 24) 

Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 25) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 26) Παηνύραο Υξήζηνο θαη 27) 

Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ. 

Οη θ.θ. Βνξίζεο Γηνλύζηνο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Γνύξνο Αζαλάζηνο, Εαθεηξόπνπινο 

Παλαγηώηεο, Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, Ξπιηάο Θεόδσξνο, 

Παπαδεκάηνο Νηθόιανο,  Ρώξνο Γεώξγηνο, βόιεο Κσλζηαληίλνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο, ηαλίηζαο 

Υαξάιακπνο, Σδαλάθνο Νηθόιανο,  Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, Φηινπνύινπ Μαξία, Υξπζαλζαθόπνπινο 

Αιέμαλδξνο,  Φσκάο Πέηξνο θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ εηζήιζαλ ζηελ 

ηειεδηάζθεςε αλ θαη θιήζεθαλ, σπέη δε Γπαμμαηεύοςζαρ  αλέιαβε ε θα Γηαλληηζνπνύινπ 

Ηνπιία.  

Οη θ.θ. Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, Καπθάο Γεώξγηνο, Κνπλάβεο Αληώληνο θαη 

Μνίξαιεο Νηθόιανο, δελ εηζήιζαλ από ηελ αξρή ζηελ ηειεδηάζθεςε, αιιά αξγόηεξα, όπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.   

 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 ζηελ ηειεδηάζθεςε εηζήιζαλ θαη νη θ.θ. Καπθάο Γεώξγηνο, Μνίξαιεο 

Νηθόιανο θαη Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο).  

         ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 7 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Λήςε απόθαζεο πεξί αηηήκαηνο παξαρώξεζεο ηεο ρξήζεο ΑΒΚ 953 αθηλήηνπ 

(Γεπέδνπ) πνπ βξίζθεηαη ζην Αθηαίν, από ηελ Δ.Σ.Α.Γ Α.Δ. (Δηαηξεία Αθηλήησλ 

Γεκνζίνπ Α.Δ.), έλαληη εηεζίνπ αληηηίκνπ ελόο επξώ θαη  εμνπζηνδόηεζε ηνπ θ.  

Γεκάξρνπ  Παηξέσλ, γηα ηελ ππνγξαθή ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ», (ζρεηηθό 

εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη 

Γόκεζεο θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο- Γ/λζε Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο 

Πεξηνπζίαο- Σκήκα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο- κε αξηζ. 17707/18-12-2020 θαη ζρεηηθό 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη α.α.- κε αξηζ. 17897/23-12-2020).  

ΑΔΑ: 6ΔΚΕΩΞΙ-ΚΧΘ



 Το Σώμα, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ 

εηζεγεηή- Αληηδεκάξρνπ θαη κε ηε δηεπθξίληζε όηη ζηελ ηειεδηάζθεςε θιήζεθε θαη 

ζπκκεηείρε ν  Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Αθηαίνπ, ν νπνίνο ςήθηζε ςπέπ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                              

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ: 

    

           Λακβάλνληαο  ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 «Παξαρώξεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζε 

Γήκνπο θαη Κνηλόηεηεο» ηνπ Ν.3463/2006(ΦΔΚ 114/Α) Γεκνηηθόο θαη 

Κνηλνηηθόο Κώδηθαο. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ84/Α/07-06-2010 Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο. 

3. Σελ ππ΄ αξηζ.: 119/2013 Γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία δύλαηαη λα παξαρσξεζνύλ αθίλεηα ηνπ Γεκνζίνπ πξνο 

ηνπο ΟΣΑ είηε θαηά θπξηόηεηα είηε θαηά ρξήζε (δσξεάλ ή κε αληάιιαγκα) δηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηεγαζηηθώλ ή άιισλ ζρεηηθώλ πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζθνπώλ ηνπο, ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 

ηνπ Ν. 3463/2006. 

4. Σν ππ΄ αξηζ.: 9805/56/23-07-2020 έγγξαθν ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο 

Αθηαίνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 15/2020 απόθαζε ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ ηνπο 

γηα αίηεζε παξαρώξεζεο ηνπ αθηλήηνπ ΑΒΚ 953 (Γεπέδνπ) από ηελ ΔΣΑΓ Α.Δ. 

γηα ηξηάληα (30) έηε, κε ζπκβνιηθό εηήζην αληίηηκν έλα επξώ (1€).  

5. Σν από 11/10/1989 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ θ. Γεσξγίνπ Κσζηόπνπινπ, 

όπνπ απνηππώλεηαη ην παξαπάλσ ΑΒΚ 953 αθίλεην εθηάζεσο 2.962, 83η.κ. επί 

ηεο νδνύ 25
εο

 Μαξηίνπ ζην Αθηαίν, ηδηνθηεζίαο ΔΣΑΓ Α.Δ. 

 

Αναλςηικά: 

Σν πκβνύιην ηεο Κνηλόηεηαο Αθηαίνπ αηηείηαη ηελ παξαρώξεζε ηνπ ΑΒΚ 953 

(Γεπέδνπ) πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ 25
εο

 Μαξηίνπ, δίπια ζην πνηακό έιεκλν ζην 

Αθηαίν, εθηάζεσο 2.962,83η.κ. ζύκθσλα κε ην από 11/10/1989 ηνπνγξαθηθό 

δηάγξακκα ηνπ θ. Γεσξγίνπ Κσζηόπνπινπ, από ηελ ΔΣΑΓ Α.Δ., κε ζπκβνιηθό 

αληίηηκν έλα επξώ.  

Γηα ην παξαπάλσ αθίλεην είραλ δξνκνινγεζεί, από πξνεγνύκελα Σνπηθά 

πκβνύιηα, δηαδηθαζίεο αγνξάο ηνπ από ην Γεκόζην, αιιά δελ επνδώζεθαλ, κε 

απνηέιεζκα ην αθίλεην λα παξακέλεη ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ.  

Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ν ήδε πθηζηάκελνο ρώξνο αζινπαηδηώλ (γήπεδν) λα κελ 

κπνξεί λα ζπληεξεζεί, από ηνλ Γήκν Παηξέσλ, εθόζνλ δελ ππάξρεη ζπκθσλεηηθό 

παξαρώξεζεο, κεηαμύ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ΔΣΑΓ Α.Δ. Δπίζεο ε παηδηθή ραξά πνπ 

βξίζθεηαη ζηνλ ελ ιόγσ ρώξν, ε νπνία έρεη απνμεισζεί γηα ιόγνπο αζθαιείαο, δελ 

κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, θαη σο εθ ηνύηνπ δελ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηελ ηνπηθή θνηλσλία, πνπ αλαδεηά ρώξνπο άζιεζεο θαη 

πεξηπάηνπ.  

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ λόκηκα νη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ παξεκβάζεσλ έηζη ώζηε λα ιεηηνπξγήζεη κε αζθάιεηα 

ν αζιεηηθόο ρώξνο, ηο Δημοηικό Σςμβούλιο: 

ΑΔΑ: 6ΔΚΕΩΞΙ-ΚΧΘ



 

1)  Εγκπίνει ην αίηεκα γηα παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ΑΒΚ 953 αθηλήηνπ 

(Γεπέδνπ) πνπ βξίζθεηαη ζηελ Κνηλόηεηα Αθηαίνπ, από ηελ Δ.Σ.Α.Γ Α.Δ. (Δηαηξεία 

Αθηλήησλ Γεκνζίνπ Α.Δ.) ζην Γήκν Παηξέσλ, έλαληη ζπκβνιηθνύ εηεζίνπ αληηηίκνπ 

ελόο επξώ.  

 

 

2)  Εξοςζιοδοηεί ηνλ Γήκαξρν Παηξέσλ θ. Κώζηα Πειεηίδε, γηα ηελ ππνγξαθή 

ηνπ ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ. 
 
 
 

    Ο Ππόεδπορ       Η Γπαμμαηεύοςζα 

 

 

       ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ              ΘΟΥΛΘΑ  ΓΘΑΝΝΘΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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