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ΠΡΟΣ:

Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Ι. Φωτήλα
(Διά της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 509 / 31.7.2018 ερώτηση.
Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 509 / 31.7.2018 ερώτησης, που κατατέθηκε από τον
Βουλευτή κ. Ιάσονα Φωτήλα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Συμφώνως με τις σχετικές διατάξεις της Παραγράφου Β του άρθρου 67 υπό τον τίτλο
“Προσθήκη άρθρου στο ν. 2971/2001 και δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αποχαρακτηρισθείσας
χερσαίας ζώνης Λιμένα Πατρών” του ν. 4554/17-07-2018 “Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις -Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 130/18-07-2018) ρητώς
προβλέπονται, inter alia, τα εξής: α) παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, στο Δήμο Πατρέων για
ενενήντα εννέα (99) έτη η χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση του ακινήτου, μετά των
συστατικών και παραρτημάτων του, το οποίο μετά τον επανακαθορισμό των ορίων της Χερσαίας
Ζώνης Λιμένα Πατρών, με την αριθμ. 102/2016 απόφαση του ΔΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «Οργανισμός Λιμένα Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.), εγκριθείσα με την
αριθμ. 22718/9.2.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Δ΄ 45), αποχαρακτηρίσθηκε από χερσαία ζώνη λιμένα
(περ.1) β) ο Δήμος Πατρέων υποχρεούται στην, με αποκλειστικά δικές του δαπάνες
συντήρηση, βελτίωση και επισκευή του παραχωρούμενου ακινήτου και των επ’ αυτού
κτηρίων, έργων και εγκαταστάσεων, που παραμένουν επ’ ωφελεία του ακινήτου και του
Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμενος να προβεί σε κατεδάφιση κτηρίων και κατασκευών, υπό την
προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης των προβλεπόμενων νόμιμων αδειών (περ. 6β) και γ) το
Ελληνικό Δημόσιο απαλλάσσεται κάθε υποχρέωσης επισκευής συντήρησης βελτίωσης ή
φύλαξης του ακινήτου που παραχωρείται και των συστατικών και παραρτημάτων του, ακόμη
και αν η δαπάνη αυτή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (περ. 6γ).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.
2.
3.
4.
5.

Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού
Γραφείο Γεν. Γραμματέα Πληροφ. Συστημάτων
Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
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