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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 15
ε
 επηεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 32/11-9-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής 

Δπηηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (32) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2]  Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3] 

Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Γεώξγηνο Μαγηάθεο - ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] Ισάλλεο 

Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 9] Φξήζηνο Κνξδάο - 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 589/2020).  

Ο θ. Φξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο,  απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

595/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο - Αληηπξόεδξνο, Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο 

θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη 

θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

Σηελ αξρή, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ην αξηζ. (1) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Λήςε απόθαζεο γηα ηελ 

άζθεζε ή κε πξνζθπγήο ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ θαηά ηεο 

ππ’ αξηζ. πξση. 2132.1-12/3852/2020 θαη αξηζ. 13/2020 απόθαζεο ηνπ Κεληξηθνύ 

Ληκελάξρε Παηξώλ», (ζρεηηθό ην αξηζ. 12106/10-9-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ 

αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ, ε αξηζ. 12065/9-9-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο θαη ε αξηζ. 12064/9-9-2020 

Γλσκνδόηεζε ηνπ επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ θ. Γεσξγίνπ Γεσξγόπνπινπ), νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. 

Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή 

κε πξνζθπγήο ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 

πξση. 2132.1-12/3852/2020 θαη αξηζ. 13/2020 απόθαζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ληκελάξρε 

Παηξώλ΄΄ - Με ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 2132.1-12/3852/2020 θαη αξηζ. 13/2020 

απόθαζε ηνπ Κεληξηθνύ Ληκελάξρε Παηξώλ επηβιήζεθε ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ πξόζηηκν 2.000 επξώ γηα απζαίξεηε θαηάιεςε, ρξήζε θαη θαηαζθεπή ζε 

επηθάλεηα 67 ηκ εληόο θνηλόρξεζηεο παξαιίαο ηνλ Οθηώβξε ηνπ έηνπο 2019 ζηελ 

παξαιηαθή πεξηνρή «Νόηην Πάξθν» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. - Η αλσηέξσ απόθαζε 

απέξξηςε ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ Γήκνπ όηη ε άκκνο ζαιάζζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζηνπο Μεζνγεηαθνύο Αγώλεο θαη είρε ελαπνηεζεί ζην ζπγθεθξηκέλν ρώξν, θαζώο 

ΑΔΑ: ΨΟΠ8ΩΞΙ-42Π



θαη ηα ρακειά θηλεηά ηζηκεληέληα ζηνηρεία (Jersey) πνπ άλεπ παθηώζεσο απιά ηελ 

πεξηέθιεηαλ γύξσ, κεηαθέξζεθαλ παξαπιεύξσο εθηόο δώλεο παξαιίαο πνπ 

πξνεγνπκέλσο εθ παξαδξνκήο είραλ ηνπνζεηεζεί. Άιισζηε ε ζπγθεθξηκέλε έθηαζε 

έρεη παξαρσξεζεί θαηά ρξήζε κε ην λ. 4554/2018 ζην Γήκν Παηξέσλ γηα 99 ρξόληα 

θαη ζ’ απηόλ πεξηιακβάλεηαη θαη ν αηγηαιόο θαη ε παξαιία. - Παξαθαιώ γηα ηε 

ιήςε απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε πξνζθπγήο ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 2132.1-12/3852/2020 θαη αξηζ. 

13/2020 απόθαζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ληκελάξρε Παηξώλ. – Ο Αληηδήκαξρνο 

Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο – 

ΓΝΨΜΟΓΟΤΗΣΗ - Με ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 2132.1-12/3852/2020 θαη αξηζ. 

13/2020 απόθαζε ηνπ Κεληξηθνύ Ληκελάξρε Παηξώλ επηβιήζεθε ζε βάξνο ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ πξόζηηκν 2.000 επξώ γηα απζαίξεηε θαηάιεςε, ρξήζε θαη 

θαηαζθεπή ζε επηθάλεηα 67 ηκ εληόο θνηλόρξεζηεο παξαιίαο ηνλ Οθηώβξε ηνπ 

έηνπο 2019 ζηελ παξαιηαθή πεξηνρή «Νόηην Πάξθν» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. - Η 

αλσηέξσ απόθαζε απέξξηςε ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ Γήκνπ όηη ε άκκνο ζαιάζζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνπο Μεζνγεηαθνύο Αγώλεο θαη είρε ελαπνηεζεί ζην 

ζπγθεθξηκέλν ρώξν, θαζώο θαη ηα ρακειά θηλεηά ηζηκεληέληα ζηνηρεία (Jersey) πνπ 

άλεπ παθηώζεσο απιά ηελ πεξηέθιεηαλ  γύξσ, κεηαθέξζεθαλ παξαπιεύξσο εθηόο 

δώλεο παξαιίαο πνπ πξνεγνπκέλσο εθ παξαδξνκήο είραλ ηνπνζεηεζεί. Άιισζηε ε 

ζπγθεθξηκέλε έθηαζε έρεη παξαρσξεζεί θαηά ρξήζε κε ην λ. 4554/2018 ζην Γήκν 

Παηξέσλ γηα 99 ρξόληα θαη ζ’ απηόλ πεξηιακβάλεηαη θαη ν αηγηαιόο θαη ε παξαιία. - 

Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο έρσ ηε γλώκε κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή ελώπηνλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ. – Ο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνο 

δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θ. Γεώξγηνο Γεσξγόπνπινο».- 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ 

σο αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη έιαβε ππόςε ηελ ππ’ αξηζ. 12064/9-9-

2020 Γλσκνδόηεζε ηνπ επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ θ. Γεσξγίνπ Γεσξγόπνπινπ, 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
 

Δγθρίλεη ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ 

Παηξώλ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 2132.1-12/3852/2020 θαη αξηζ. 13/2020 

απόθαζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ληκελάξρε Παηξώλ, ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 

12064/9-9-2020 Γλσκνδόηεζε ηνπ επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θ. Γεσξγίνπ Γεσξγόπνπινπ. 

 

Γηεσθρηλίδεηαη όηη, κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 2132.1-12/3852/2020 θαη αξηζ. 

13/2020 απόθαζε ηνπ Κεληξηθνύ Ληκελάξρε Παηξώλ επηβιήζεθε ζε βάξνο ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ πξόζηηκν 2.000 επξώ γηα απζαίξεηε θαηάιεςε, ρξήζε θαη 

θαηαζθεπή ζε επηθάλεηα 67 ηκ εληόο θνηλόρξεζηεο παξαιίαο ηνλ Οθηώβξε ηνπ 

έηνπο 2019 ζηελ παξαιηαθή πεξηνρή «Νόηην Πάξθν» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

Η αλσηέξσ απόθαζε απέξξηςε ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ Γήκνπ όηη ε άκκνο 

ζαιάζζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνπο Μεζνγεηαθνύο Αγώλεο θαη είρε ελαπνηεζεί 

ΑΔΑ: ΨΟΠ8ΩΞΙ-42Π



ζην ζπγθεθξηκέλν ρώξν, θαζώο θαη ηα ρακειά θηλεηά ηζηκεληέληα ζηνηρεία (Jersey) 

πνπ άλεπ παθηώζεσο απιά ηελ πεξηέθιεηαλ γύξσ, κεηαθέξζεθαλ παξαπιεύξσο 

εθηόο δώλεο παξαιίαο πνπ πξνεγνπκέλσο εθ παξαδξνκήο είραλ ηνπνζεηεζεί. 

Άιισζηε, ε ζπγθεθξηκέλε έθηαζε έρεη παξαρσξεζεί θαηά ρξήζε κε ην λ. 4554/2018 

ζην Γήκν Παηξέσλ γηα 99 ρξόληα θαη ζ’ απηόλ πεξηιακβάλεηαη θαη ν αηγηαιόο θαη ε 

παξαιία. 

 

 

                 Ο Πρόεδρος                                 Σα σκκεηέτοληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ 
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