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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάτρα 25-4-2019

Αριθ.Πρωτ.:118403/260
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
ΠΡΟΣ: 1. Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Αντιπεριφερειάρχη
Π. Ε Αχαΐας
κ. Γρ. Αλεξόπουλο
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση της αριθ.91/22-4-2019 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. πρωτ.118081/1038/16-4-2019 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
κ. Γρ. Αλεξόπουλου.
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ.91/22-4-2019 απόφαση του
Περιφερειακού
Συμβουλίου
Δυτικής
Ελλάδας
με
θέμα:
«Χαρακτηρισμός Αστικής περιοχής ολόκληρου του Καλλικρατικού
Δήμου Πατρέων» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας
ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ο
Στην Πάτρα σήμερα στις 22/4/2019, ημέρα Μ.Δευτέρα και ώρα 15.00΄
στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 &
Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο
Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 118549/278/16-4-2019
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51)
μελών, τα παρακάτω μέλη :
1) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, –
Αντιπρόεδρος,

3)

Κούστας

Κωνσταντίνος-

Γραμματέας,

4)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 5)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος,
6)Αυγέρης

Σάββας,

7)Γαβριηλίδης

Κωνσταντίνος,

8)Δριβίλας

Δημήτριος, 9)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 10) Κάνιστρα
Ιωάννα,

11)Καπράλος

13)Καρπέτας

Σπυρίδων,

Κωνσταντίνος,

Κελεπούρης Ανδρέας,

12)Καρδάρα

14)Κατσακούλης

Ευσταθία,

Ευάγγελος

,15)

16) Κοκκότη Γεωργία-Αρετή, 17)Κολοβός

Ιωάννης, 18)Κοτοπούλης Σπυρίδων, 19)Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος,
20)Κουμπούρας Βασίλειος,

21)Κωνσταντοπούλου Αναστασία,

22)Κωσταριάς Δημήτριος, 23)Λύτρας Ιωάννης, 24)Μαυρόγιαννης
Διονύσιος,

25)Μητρόπουλος

Κωνσταντίνος,

26)Μπαλαμπάνης
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Νικόλαος,

27)Μπούνιας

29)Νασιώτης

Χρήστος,

Θεόδωρος,

28)Μπράμος

30)Πετρόπουλος

Παναγιώτης,
Κωνσταντίνος,

31)Πλατανιάς Παναγιώτης, 32)Ρήγας Χρήστος, 33) Σακελλαρόπουλος
Παναγιώτης,

34)Σιαμπλής

Δημήτριος,

35)Σύρμος

Γεώργιος

,

36)Τογιοπούλου Αναστασία, 37)Υφαντής Νικόλαος, 38)Φαρμάκης
Νεκτάριος, 39)Φωτόπουλος Τρύφων , 40)Χαροκόπος Αντώνιος,
41)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 42)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού

Συμβουλίου

(δικαιολογημένα

απών),

Απόστολος,

κ.κ.

Αρβανιτάκης

Ιωάννης

Παρασκευή,

Ευθυμίου

Βεργοπούλου

Ζαφειρόπουλος

Ιωάννης

(δικαιολογημένα

απών),

Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης) , Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη
Γεωργία, Παρασκευόπουλος Γεράσιμος (δικαιολογημένα απών),
Σώκος Ευθύμιος (δικαιολογημένα απών) και Τσόγκας Γεώργιος.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ. Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών
Ενοτήτων Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας κ. Γρηγόρης
Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης

στη

συνεδρίαση

παρευρέθησαν:

Ο

Πρόεδρος

του

Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος -Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος,
ο Δήμαρχος Ξηρομέρου κ. Ερωτόκριτος Γαλούνης, καθώς και ο
Αντιδήμαρχος κ.Παναγιώτης Γαζέτας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του
ιδίου Δήμου κ.Βραχάς Παναγιώτης και ο κ. Χρήστος Κολοβός, από το
Δήμο Δυτικής Αχαΐας ο κ. Αθανάσιος Ραυτακόπουλος, από το Σύλλογο
«ΤΟ

ΧΑΜΟΓΕΛΟ

ΤΟΥ

ΠΑΙΔΙΟΥ»

ο

Πρόεδρος

κ.Κώστας

Γιαννόπουλος, ο ταμίας του Δ.Σ κ. Ιωάννης Λαμπρόπουλος και το μέλος
κ.Ευαγγελία Μαλαμάκη, από το Χιονονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ο
κ. Λεωνίδας Σπυρόπουλος, από τη ΣΑΛΦΩ Α.Ε ο κ. Γεώργιος
Κινδύνης,ο Πρόεδρος ΤΕΕ κ. Βασίλης Αϊβαλής, ο Πρόεδρος Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων κ. Ιωάννης Πανταζόπουλος, ο Πρόεδρος Συλλόγου
πολιτικών Μηχανικών κ. Γκατζόγιας, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Φυτειών κ.
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Ιωάννης

Φλωρόπουλος,

από

την

Ανεξάρτητη

Ανοιχτή

Κίνηση

Ανατολικής Αιγιάλειας ο κ. Κώστας Οικονόμου, ο κ. Δημήτρης
Παλαιολόγου και ο κ. Λεωνίδας Ξυλογιαννόπουλος, η Εκτελεστική
Γραμματέας της Π.Δ.Ε κ. Διονυσία Μαράτου, ο Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε κ. Γεώργιος
Φαλτσέτος, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών

κ. Δημήτριος

Καραβίδας, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Σταύρος Βέρρας, η Γενική
Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας κ. Γεωργία Πλώτα, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ιωάννης Μέγκας , ο Προϊστάμενος της
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας κ. Νικόλαος Γυφτάκης,
η Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας κ. Άλκηστις Σταθοπούλου , ο Επιστημονικός
Συνεργάτης

Γραφείου

Καραχάλιος,

λοιποί

Αντιπεριφερειάρχη
υπηρεσιακοί

Ηλείας

παράγοντες,

κ

Ευάγγελος

πολίτες

και

δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθ.Αποφ. 91/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 45ο θέμα
ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Χαρακτηρισμός Αστικής περιοχής
ολόκληρου του Καλλικρατικού Δήμου Πατρέων».
Απόντος του εισηγητή Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας κ. Γρ. Αλεξόπουλου, ο λόγος δίνεται στον ορισθέντα
αναπληρωτή του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού &
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Διοίκησης κ. Δημ. Δριβίλα, που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ.
118081/1038/16-4-2019 γραπτή εισήγηση , που λέει τα εξής:
Με το υπ’ αριθμό 88258/1663/21.3.2019 έγγραφό της η Δ/νση
Τεχνικών Έργων Π.Ε.Α. μας ενημέρωσε ότι σύμφωνα με :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010)

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και
συγκροτήθηκαν οι

Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ

- ΟΤΑ Β’ ως ισχύει

σήμερα.
2. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση

τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’)

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η
ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ
του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις
για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο
κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών
αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων
του δημόσιου λογιστικού.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα

για

τη

διασφάλιση

καταστρατηγήσεων,

της

κατά

διαφάνειας
τη

διαδικασία

και

την

αποτροπή

σύναψης

δημοσίων

συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005
(Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
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6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί

ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων

από τους διατάκτες» και την υπ’ αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016
εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την
ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
8. Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων

των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και
άλλες διατάξεις».
9. Την υπ αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου

Πατρών, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών
εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου 2014 και το από 25/08/2014
πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας.
10. Τις

υπ’

αριθμ.

Υ.Ο.Δ.Δ./9.3.2017)

55961/643/01-03-2017
και

69923/876/14.3.2017

(Φ.Ε.Κ.
(ΦΕΚ

111/τ.
1018-

Β/24.3.2017) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
και «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που
ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε
περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» αντίστοιχα.
11. Την υπ΄ αριθμ. 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/τ.Β/30.1.2017) απόφαση

του Περιφερειάρχη, περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
12. Τα άρθρα 1 & 7 του Ν.2963/2001( ΦΕΚ268/Α/2001) « Οργάνωση και

λειτουργία των δημοσιών επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία,
τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλειας χερσαίων μεταφορών και
άλλες διατάξεις».
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13. Το

άρθρο

1

της

Β54871/4060/17.09.2003(ΦΕΚ1364/Β/2003

αριθμ.
)

απόφαση

οικ.
του

Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Όροι, προϋποθέσεις και
διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής , μιας
γραμμής ως αστικής ή υπεραστικής, καθώς και για το καθορισμό
αφετηριών, τερμάτων, διαδρομών στάσεων σταθμών, πρακτορειών,
εξυπηρέτησης και εκδοτηρίων εισιτηρίων» όπως ισχύει.
14. Το αριθμ. 77475/Π4981/16 έγγραφο του Δήμου Πατρέων με το οποίο

μας διαβίβασε την αριθμ. 413/2016 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με το οποίο προτείνει τον χαρακτηρισμό ολόκληρου του
Καλλικρατικού Δήμου Πατρέων ως αστικής περιοχής.
15. Το αριθμ. 219245/33971/2016 έγγραφο μας προς τον Δήμο Πατρέων

με το οποίο ζητάμε να μας γνωρίσει τα ακριβή όρια του
Καλλικρατικού δήμου.
16. Το αριθμ. 123415/Π9053/2016 έγγραφο του Δήμου Πατρέων ο οποίος

μας αποστέλλει το διάγραμμα με τα διοικητικά όρια του δήμου.
17. Το αριθμ.28764/44940/2016 έγγραφο μας προς τον Δήμο Πατρέων με

το οποίο ζητούμε να μας γνωρίσει αν ισχύουν οι προϋποθέσεις της αρ.
Β54871/4060/2003 υπουργικής απόφασης.
18. Το αριθμ. 132672/Π10068/16 έγγραφο του δήμου ο οποίος μας

πληροφορεί ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις που θέτει η υπουργική
απόφαση.
19. Την υπ’ αρ 118081/1038/16.4.2019 εισήγηση της Δ/νσης Μεταφορών

& Επικοινωνιών ΠΕ Αχαίας
Με το αρ. πρωτ. 77475/Π4981/05.07.2016 (Σχετ. 1) έγγραφο του Δήμου
Πατρέων προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, διαβιβάστηκαν οι αποφάσεις της 13ης Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων της 15ης Ιουνίου 2016, μεταξύ των
οποίων είναι και η πρόταση για χαρακτηρισμό από το Περιφερειακό
Συμβούλιο ολόκληρου του Καλλικρατικού Δήμου Πατρέων ως
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αστική περιοχή, με σκοπό τη δυνατότητα εκτέλεσης αστικής
συγκοινωνίας.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 της με αρ. οικ. Β-54871/4060/2003
(ΦΕΚ 1364Β’) (Σχετ.2) ο χαρακτηρισμός αστικής περιοχής γίνεται με
απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά από γνώμη του
οικείου ΟΤΑ α’ βαθμού, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω
προϋποθέσεις:
1. Η περιοχή να περιλαμβάνει πόλη πραγματικού πληθυσμού κατά
την τελευταία απογραφή του Κράτους, τουλάχιστον δέκα χιλιάδων
(10.000) κατοίκων, ή κατ' εξαίρεση τουλάχιστον πέντε χιλιάδων
(5.000) κατοίκων, εφόσον πρόκειται για πρωτεύουσα νομού ή
επαρχίας ή κέντρο τουρισμού ή παραθερισμού ή θαλασσίων
λουτρών ή χειμερινών σπορ.
2. Η περιοχή να έχει έκταση τουλάχιστον 5 τετραγωνικών
χιλιομέτρων και οι εντός αυτής αστικές επιβατικές γραμμές να
έχουν μήκος τουλάχιστον 2 χιλιομέτρων.
3. Οι μετακινήσεις του πληθυσμού μέσα στην περιοχή αυτή να
δικαιολογούν την ανάγκη εγκατάστασης αστικής επιβατικής
συγκοινωνίας.
Στην περίπτωση του Δήμου Πατρέων, ο πληθυσμός ανέρχεται στους
214.336 κατοίκους κατά την τελευταία απογραφή, η έκτασή του είναι
περίπου 350 τετραγωνικά χιλιόμετρα και οι εντός αυτού αστικές
επιβατικές γραμμές έχουν μήκος πολύ μεγαλύτερο από 2 χιλιόμετρα,
σύμφωνα και με το αρ. πρωτ. 132672/Π10068/21.11.2016 έγγραφο του
Δ. Πατρέων (Σχετ.3). Όσο αφορά την αναγκαιότητα στις μετακινήσεις
του πληθυσμού, αυτή αναφέρεται στο σκεπτικό του Πρακτικού του
Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από
το Αστικό ΚΤΕΛ, τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου,
τους τοπικούς Εκπολιτιστικούς Συλλόγους και δημότες, χωρίς ωστόσο να
υπάρχουν αριθμητικά δεδομένα για συγκεκριμένες διαδρομές.
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Για το παραπάνω θέμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στις
29/11/2018 στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Πατρέων και του Αστικού και του
Υπεραστικού ΚΤΕΛ Πατρών, κατά την οποία εκφράστηκαν θετικές
απόψεις για τον χαρακτηρισμό της αστικής περιοχής.
συνάντησης

ο

Δήμος

Πατρέων

επανήλθε

με

Κατόπιν της
το

αρ.πρωτ.

80829/Π13756/04.12.2018 (Σχετ.4 ) έγγραφο του με το οποίο ζητά την
έκδοση σχετικής απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Επιπροσθέτως, η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας
ζήτησε με το αρ. πρωτ. 54500/19.12.2018 έγγραφο (Σχετ.5) και έγγραφες
απόψεις των φορέων συγκοινωνιακού έργου επί του θέματος. Το
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. με το αρ. πρωτ. 41/17.01.2019 έγγραφο
(Σχετ. 6) συμφωνεί στον χαρακτηρισμό της αστικής περιοχής του Δ.
Πατρέων και το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΧΑΙΑΣ με το από 18.02.2019
έγγραφό του (Σχετ.6) αναφέρει ότι θα εκτελεί όλα τα δρομολόγια που
εκτελούσε και πριν τα οποία είναι εντός των ορίων του Δήμου Πατρέων.
Στο άρθρο 83 «Δημοτική Συγκοινωνία» του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α)
(Σχετ.7) αναφέρεται:
«1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να ασκούν συγκοινωνιακό έργο
για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της περιφέρειάς τους,
εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή….
………….
3. Η εκτέλεση του έργου του άρθρου αυτού μπορεί να γίνεται και εκτός των
διοικητικών τους ορίων, πραγματοποιείται δε είτε με ιδιόκτητα μέσα είτε με
τη χρήση των συνήθων αστικών ή υπεραστικών μέσων είτε με μίσθωση
τουριστικών Δ.Χ. λεωφορείων.……..».
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Με το άρθρο 48 του Ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40Α) (Σχετ. 8) προστέθηκε
εδάφιο στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 3 του άρθρου 83 του
Ν.3463/2006 ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση, για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου του
άρθρου αυτού, δεν απαιτείται προηγουμένως η έκδοση της απόφασης της
παρ. 2 του άρθρου 1 της οικ.Β.54871/4060/2003 (Β΄ 1364) για το
χαρακτηρισμό περιοχής ως αστικής, κατά τις οριζόμενες στην ίδια
παράγραφο προϋποθέσεις», και με την αρ. οικ.Α21774/950/26.03.2019
εγκύκλιο (Σχετ.9) διευκρινίζεται : «Καθίσταται σαφές ότι η ανωτέρω
διάταξη

περιορίζεται

μόνο

στην

εφαρμογή

του

εκτελούμενου

συγκοινωνιακού έργου των Δήμων …..και εφόσον το έργο αυτό δεν
εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή ……και όχι στο εκτελούμενο έργο
των τακτικών επιβατικών γραμμών των φορέων συγκοινωνιακού έργου
του Ν.2963/2001 (ΦΕΚ 268Α) (Σχετ.10) για το οποίο εξακολουθεί η
υποχρέωση χαρακτηρισμού μιας περιοχής ως αστικής…..».
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι προκειμένου για εκτέλεση τακτικών
επιβατικών γραμμών υπάρχει η υποχρέωση χαρακτηρισμού μιας
περιοχής ως αστικής ενώ δεν απαιτείται πλέον για το εκτελούμενο
συγκοινωνιακό έργο των Δήμων όταν αυτό δεν εξυπηρετείται από
υφιστάμενη γραμμή.
Επιπροσθέτως, να αναφερθούν τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν.2963/2001 (ΦΕΚ268Α’)
(Σχετ. 11) «Στην περίπτωση χαρακτηρισμού νέας αστικής περιοχής, η
εκτέλεση της αστικής συγκοινωνίας ανατίθεται κατά προτεραιότητα στο
υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. που εξυπηρετούσε την εν λόγω περιοχή. Εάν αυτό
αρνηθεί, οι οικείοι Ο.Τ.Α, αναλαμβάνουν το εν λόγω έργο σύμφωνα με
τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού».
Και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 Ν.2963/2001 (ΦΕΚ268Α’) ,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40Α)
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(Σχετ.12) «Η εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου των
τακτικών αστικών και υπεραστικών επιβατικών γραμμών, υφιστάμενων
και νέων, ανατίθεται αποκλειστικά στους φορείς συγκοινωνιακού έργου
που προβλέπει ο νόμος αυτός, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις αυτού, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019.»
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα είναι δυνατός ο χαρακτηρισμός
αστικής περιοχής όλου του Καλλικρατικού Δήμου Πατρέων, με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζουν οι σχετικές νομοθετικές
διατάξεις.
Με δεδομένο ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμούς της εν
λόγω περιοχής ως αστικής και επειδή ο συνολικός σχεδιασμός εκτιμάται
ότι θα έχει καλύτερα αποτελέσματα στη λειτουργικότητα συγκοινωνίας
και το εκτελούμενο μεταφορικό έργο, στην εξυπηρέτηση του κοινού,
χωρίς να βλάπτονται συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών, θα
συνεισφέρει θετικά στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, στον
καλύτερο σχεδιασμό και αξιόπιστη λειτουργία των συγκοινωνιών
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε τον:
Χαρακτηρισμό ολόκληρου του Καλλικρατικού Δήμου Πατρέων ως
Αστικής Περιοχής, σύμφωνα με το αρθρ. 7 του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ
268/τ.Α΄/23.11.2001) και το αρθρ. 1 της υπ’ αριθ οικ.Β-54871 / 4060 /
17.9.2003 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1364/τ.Β΄/23.9.2003) και του
υπ. αρ. (4) σχετικού αιτήματος του Δήμου Πατρέων.
Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχε αποχωρήσει η Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Ιωάννα Κάνιστρα.
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο
και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του
ανωτέρω , κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον Χαρακτηρισμό ολόκληρου του Καλλικρατικού Δήμου
Πατρέων ως Αστικής Περιοχής, σύμφωνα με το αρθρ. 7 του Ν.
2963/2001 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/23.11.2001) και το αρθρ. 1 της υπ’ αριθ
οικ.Β-54871 / 4060 / 17.9.2003 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ
1364/τ.Β΄/23.9.2003) και του υπ. αρ. (4) σχετικού αιτήματος του Δήμου
Πατρέων.
---------------------------------------------------------------------------------------Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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