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

 

ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοσζα ηης Οικονομικής Επιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ), 

ζήκεξα, ηην 22
α
 Θανοσαρίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 2/17-1-2020, ήιζαλ 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (27) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε 

ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο θαη 9] Αζαλάζηνο Γνύξνο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 21/2020) θαη 

επαλήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

(αξηζκόο απνθάζεσο 25/2020). 

Η θα Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 6
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 26/2020).  

Οη θ.θ. Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο, Ισάλλεο Σζηκπνύθεο θαη 

Πέηξνο Φσκάο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (5) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

«Έγθξηζε ή κε ηεο από 14-11-2018 πξνζθπγήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ελώπηνλ ηνπ 

Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 4/2018 απόθαζεο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ Κεληξηθνύ Ληκελάξρε», ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 622/17-1-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη 

δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 580/16-1-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, 

Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο (Γξαθείν Ννκηθώλ πκβνύισλ) θαη ηελ ππ’ αξηζ. 577/16-1-2020 

Γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο πκβνύινπ ηνπ Γήκνπ θαο Παξαζθεπήο θαέινπ, νη νπνίεο 

έρνπλ σο εμήο: «Πξνο –Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή - ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε απόθαζεο γηα ηελ 

έγθξηζε ή κε ηεο από 14-11-2018 πξνζθπγήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ελώπηνλ ηνπ 

Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ θαη ηεο ππ’ αξηζ. 4/2018 απόθαζεο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ Κεληξηθνύ Ληκελάξρε΄΄ - ΥΔΣ: - Η από 14-11-2018 πξνζθπγή 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. - Καηά ηεο ππ’ αξηζ. 4/2018 απόθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ 

Κεληξηθνύ Ληκελάξρε αζθήζεθε από ηνλ Γήκν Παηξέσλ ε από 14-11-2018 πξνζθπγή 

ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, γηα ηνπο αλαθεξόκελνπο ζε 

απηή ιόγνπο. - Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ παξαθαινύκε λα ιάβεηε απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή 

κε ηεο από 14-11-2018 πξνζθπγήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 4/2018 

απόθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ, ηνπ Κεληξηθνύ Ληκελάξρε Παηξώλ. - Ο Αληηδήκαξρνο 

Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο – ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ - Καηά ηεο 

ππ’ αξηζ. 4/2018 απόθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ Κεληξηθνύ Ληκελάξρε Παηξώλ 

αζθήζεθε από ηνλ Γήκν Παηξέσλ ε από 14-11-2018 πξνζθπγή ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

ΑΔΑ: ΩΖΨΚΩΞΙ-ΗΞΖ



Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ. - Σν πξόζηηκν επηβιήζεθε επεηδή ζύκθσλα κε ηελ 

από 27-2-2018 έθζεζε απηνςίαο ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Αραΐαο ε νπνία πεξηήιζε ζην 

Κεληξηθό Ληκελαξρείν Πάηξαο ζηηο 23-3-2018, ν Γήκνο Παηξέσλ πξνέβε ζε παξέκβαζε 

επί ηνπ νδνζηξώκαηνο ηνπ παξαιηαθνύ δξόκνπ, ζηελ πεξηνρή Ρίνπ Παηξώλ, νδόο 

Πνζεηδώλνο, ζε δύν (02) ηκήκαηα, εληόο ηεο θαζνξηζκέλεο δώλεο αηγηαινύ, κε ηελ ξίςε 

ηζηκέληνπ θαηαιακβάλνληαο ζπλνιηθή έθηαζε 16,78η.κ.. - Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ έρσ ηε 

γλώκε όηη πξέπεη λα ιάβεηε απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο από 14-11-2018 πξνζθπγήο ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 4/2018 απόθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ Κεληξηθνύ 

Ληκελάξρε. – Η επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηα δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θα 

Παξαζθεπή θαέινπ».-  

 

Η Οικονομική Επιηροπή, κε ηε δηεπθξίληζε όηη ελ ησ κεηαμύ επαλήιζε ζηε 

ζπλεδξίαζε ν θ. Παλαγηώηεο Μειάο, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο 

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη είδε ηελ ππ’ αξηζ. 577/16-1-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο 

επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξεώλ, θαο Παξαζθεπήο 

θαέινπ, 

  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

              

Εγκρίνει ηελ από 14-11-2018 πξνζθπγή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ελώπηνλ ηνπ 

Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 4/2018 απόθαζεο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ Κεληξηθνύ Ληκελάξρε, ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 577/16-1-

2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ 

Παηξεώλ, θαο Παξαζθεπήο θαέινπ. 
                                                  

Διεσκρινίζεηαι όηι, θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 4/2018 απόθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ 

Κεληξηθνύ Ληκελάξρε Παηξώλ αζθήζεθε από ηνλ Γήκν Παηξέσλ ε από 14-11-2018 

πξνζθπγή ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ. 

 Σν πξόζηηκν επηβιήζεθε επεηδή ζύκθσλα κε ηελ από 27-2-2018 έθζεζε απηνςίαο 

ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Αραΐαο ε νπνία πεξηήιζε ζην Κεληξηθό Ληκελαξρείν Πάηξαο 

ζηηο 23-3-2018, ν Γήκνο Παηξέσλ πξνέβε ζε παξέκβαζε επί ηνπ νδνζηξώκαηνο ηνπ 

παξαιηαθνύ δξόκνπ, ζηελ πεξηνρή Ρίνπ Παηξώλ, νδόο Πνζεηδώλνο, ζε δύν (02) ηκήκαηα, 

εληόο ηεο θαζνξηζκέλεο δώλεο αηγηαινύ, κε ηελ ξίςε ηζηκέληνπ θαηαιακβάλνληαο 

ζπλνιηθή έθηαζε 16,78η.κ..   

 
 

                  Ο Πρόεδρος                                     Σα Παρόνηα Μέλη 

 

 

        ΔΘΟΝΤΗ ΠΛΕΑ  
 

 

ΦΩΣΘΟ ΔΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΓΕΩΡΓΘΟ ΜΑΓΘΑΚΗ 

ΜΑΡΘΑ ΦΘΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΑΘΑΝΑΘΟ ΜΟΔΕ 

ΘΕΟΔΩΡΟ ΞΤΛΘΑ 

ΑΘΑΝΑΘΟ ΔΟΤΡΟ 

ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ 

ΑΔΑ: ΩΖΨΚΩΞΙ-ΗΞΖ
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