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ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηελ αίζνπζα «Αιέθα ηνχιε» ζην
Πακπεινπνλλεζηαθφ ηάδην, ζήκεξα ηελ 22α Θοσλίοσ 2020, εκέξα Τεηάρηη θαη ψξα 17.30, κεηά απφ
γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αριθμό 15/17-7-2020 ε νπνία εθδφζεθε λνκφηππα θαη δφζεθε
ζε φινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, ήιζαλ γηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (44) ζεκάησλ
ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ψκαηνο:
1) Μειάο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο, 2) Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία - Γξακκαηεχνπζα, 3)
Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 4) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 5) Αζπξάγθαζνο Νηθφιανο –
Αλη/ξρνο, 6) Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 7) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 8) Πεηξφπνπινο
Παλαγηψηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλχζηνο- Αλη/ξρνο, 10) ακνχξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 11)
Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 12) Αζπξνχιηα νθία, 13) Γθέζηα Δηξήλε, 14) Μαγηάθεο Γεψξγηνο,
15) Μνδέο Αζαλάζηνο, 16) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 17) Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο, 18) Σνπιγαξίδεο
Θεφδσξνο, 19) Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, 20) Αιεμφπνπινο Γξεγφξηνο, 21) Βνξίζεο Γηνλχζηνο, 22)
Γξεγφξεο Ζιίαο, 23) Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, 24) Γνχξνο Αζαλάζηνο, 25) Κνπλάβεο Αληψληνο, 26)
Μνίξαιεο Νηθφιανο, 27) Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 28) Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, 29) Νηξίληαο Θεφδσξνο,
30) Ξπιηάο Θεφδσξνο, 31) Παπαδεκάηνο Νηθφιανο, 32) Παηνχραο Υξήζηνο, 33) Ρψξνο Γεψξγηνο, 34)
βφιεο Κσλζηαληίλνο, 35) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 36) Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, 37) Υξπζαλζαθφπνπινο
Αιέμαλδξνο θαη 38) Φσκάο Πέηξνο.
Οη θ.θ. Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ θαη
Φηινπνχινπ Μαξία δελ ήξζαλ απφ ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο αιιά αξγφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα απηήο.
Οη θπξίεο νισκνχ Καηεξίλα θαη Κνπξή Ήξα δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε απνπζηάδνπζεο
δηθαηνινγεκέλα.
Οη θ.θ. Νηάξνπ Μαξία, Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο, Καπθάο Γεψξγηνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο θαη
Σδαλάθνο Νηθφιανο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. Κσλζηαληίλνο Πειεηίδεο - Γήκαξρνο Παηξέσλ.
Αθνχ έγηλε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
………………………………………………………………………………………………................
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζαλ νη θ.θ. Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο θαη
Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ, ελψ απνρψξεζαλ νη θ.θ. Κνπλάβεο Αληψληνο, Νηθνιφπνπινο
Νηθφιανο, Μνίξαιεο Νηθφιανο, Γξεγφξεο Ζιίαο, Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, Βνξίζεο Γηνλχζηνο θαη
Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο.

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 16 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο:
«Παξαρψξεζε, ρσξίο αληάιιαγκα, ηεο ρξήζεο δχν αηζνπζψλ πνπ βξίζθνληαη ζηε Βφξεηα
Λεθάλε ηεο Μαξίλαο Παηξψλ ζηνλ Ηζηηνπιντθφ Όκηιν Παηξψλ, γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα,
γηα ηε δεκηνπξγία Κέληξνπ Ηζηηνπινΐαο ΑΜΔΑ», (ζρεηηθφ εηζεγεηηθφ έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ
Πνιενδ.- Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γφκεζεο θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο- Γ/λζε
Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο- Σκήκα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο- κε αξηζ.
7714/22-6-2020 θαη ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 7846/23-6-2020).
Το Σώμα, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν θαη δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ
εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ:
Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα θάησζη:
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1. Σηο δηαηάμεηο πεξί δσξεάλ παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο δεκνηηθψλ αθηλήησλ (άξζξν 185 παξ. 2
ηνπ Ν.3463/2006 - Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν Γήκνο
Παηξέσλ κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ κπνξεί λα παξαρσξεί ρσξίο
αληάιιαγκα ηε ρξήζε δεκνηηθψλ αθηλήησλ ηνπ ζε λνκηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ
απνθιεηζηηθά θαη κφλν δξαζηεξηφηεηα πνπ είλαη θνηλσθειήο ή πξνάγεη ηα ηνπηθά
ζπκθέξνληα, εθ’ φζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ επηηέιεζε ησλ ζθνπψλ ηνπο γηα νξηζκέλν
ρξφλν ή γηα αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα.
2. Σν αξηζ. 786/16.12.2019 έγγξαθν ηνπ Ηζηηνπιντθνχ Οκίινπ Παηξψλ, κε έδξα ηελ πφιε ηεο
Πάηξαο, κε ην νπνίν δεηείηαη ε παξαρψξεζε, ρσξίο αληάιιαγκα, ηεο ρξήζεο δχν (2)
αηζνπζψλ πνπ βξίζθνληαη ζηε Βφξεηα Λεθάλε ηεο Μαξίλαο Παηξψλ, γηα ηε δεκηνπξγία
Κέληξνπ Ηζηηνπινΐαο ΑΜΔΑ, εθκεηαιιεπφκελε αληίζηνηρν πξφγξακκα πνπ πινπνηεί ε
Διιεληθή Ηζηηνπιντθή Οκνζπνλδία κε ηε ζπλδξνκή ηνπ Ηδξχκαηνο ηαχξνο Νηάξρνο. Βάζεη
ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ επηιεγεί πηινηηθά πέληε φκηινη παλειιαδηθά γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
πξψηεο ηνπ θάζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ν Ηζηηνπιντθφο Όκηινο Παηξψλ. Σν
πξφγξακκα δηαζέηεη ζθάθε, γεξαλφ θαζέιθπζεο θαη απαηηεί ρψξνπο (w.c. , απνδπηήξηα
parking θ.α.) θαζψο θαη πξνπνλεηή. Ο πιένλ ελδεδεηγκέλνο ρψξνο φπνπ κπνξεί λα
δεκηνπξγεζνχλ νη εγθαηαζηάζεηο είλαη ε Βφξεηα Λεθάλε ηεο Μαξίλαο Παηξψλ, ηελ νπνία
ρξεζηκνπνηεί ν Ηζηηνπιντθφο Όκηινο Παηξψλ γηα ειιηκεληζκφ ησλ αγσληζηηθψλ ζθαθψλ. ην
ζπγθεθξηκέλν ρψξν δε ζα πξνμελεζεί φριεζε ή κεηαθίλεζε θνξέσλ ή θαηνίθσλ, δελ
δηψρλεηαη θαλείο, δελ ελνριείηαη θάπνηνο θαη επηπιένλ νη δηακνξθσκέλνη ρψξνη ζα
αλαβαζκίζνπλ αηζζεηηθά θαη ζα πξνζδψζνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπο αμία θαη άπνςε. Με ηε
δηάζεζε ηνπ ρψξνπ απφ ην Γήκν ζα κπνξέζνπλ λα δεκηνπξγεζνχλ νη ρψξνη w.c. ,
απνδπηεξίσλ θαη απνζήθεπζεο ησλ ζθαθψλ, δίπια ζην γξαθείν ηνπ ΠΟΦ. Δπίζεο πξέπεη λα
επηζθεπαζηεί ε κηθξή πξνβιήηα (λα αληηθαηαζηαζνχλ ηα μχια) ε νπνία βξίζθεηαη αθξηβψο
απέλαληη απφ ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη απνδπηεξίσλ θαη λα ζηξσζεί κε ειαθξά
άζθαιην ν ρψξνο ζηάζκεπζεο θαη ν δηάδξνκνο απφ εθεί κέρξη ηνπο ρψξνπο απνδπηεξίσλ θαη
ηελ πξνβιήηα. Σν θφζηνο ησλ επηζθεπψλ ζα ήηαλ ζεκηηφ λα ην αλαιάβεη ν Γήκνο, ρσξίο απηφ
λα είλαη απαξαίηεην.
3. Σν Καηαζηαηηθφ ηνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «Ηζηηνπιντθφο Όκηινο Παηξψλ», κε έδξα
ηελ πφιε ηεο Πάηξαο, απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν (σκαηείν), ηνπ νπνίνπ νη ζθνπνί ζχκθσλα
κε ην Καηαζηαηηθφ ηνπ είλαη «…1. Κχξηνο ζθνπφο ηνπ νκίινπ είλαη ε θαιιηέξγεηα θαη ε
αλάπηπμε ηεο ηζηηνπινΐαο θαη ηζηηνζαλίδαο, θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη ε
αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αζιεηψλ ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε αζιεηηθνχο αγψλεο
ηζηηνπινΐαο. θαη ηζηηνζαλίδαο. Μεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Οκίινπ εγθξηλφκελεο απφ ηε
Γεληθή πλέιεπζε δχλαηαη λα ηδξχνληαη ηκήκαηα θαγηάθ, θσπειαζίαο, πδαηνζθαίξηζεο θαη
θνιχκβεζεο. 2. Δπίζεο ζθνπνί ηνπ νκίινπ είλαη ε αλάπηπμε ηνπ ζαιαζζίνπ πλεχκαηνο, ε
παξφξκεζε ηεο αγάπεο γηα ηε ζάιαζζα, ε δηάδνζε θαη ε εθιαΐθεπζε ηεο ηζηηνπινΐαο, ησλ
λαπηηθψλ ελ γέλεη αγσληζκάησλ θαη ε ακνηβαία θαη εζηθή ππνζηήξημε ησλ λαπηηθψλ
ζπκθεξφλησλ κέζσ ηεο αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ησλ κειψλ, ε ζπλεξγαζία
κε εκεδαπέο θαη αιινδαπέο Ναπηηθέο Οξγαλψζεηο θαζψο θαη ε δηάδνζε ηεο Ναπηηθήο
παξαδφζεσο. Νένη θιάδνη άζιεζεο ηδξχνληαη ή ε θαηάξγεζε απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ
ίδην σο άλσ ηξφπν. 3 πξνο επίηεπμε ησλ αλσηέξσ γεληθψλ ζθνπψλ ηνπ ν φκηινο ζα
απνβιέςεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαθάησ νξηδφκελσλ, ηα νπνία ζεσξεί σο
απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εμέιημε απηνχ α) εθηέιεζε απφ ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο θαη
ινηπέο αξρέο ησλ ηερληθψλ εθείλσλ έξγσλ, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ απφθηεζε
αζθαιψλ νξκεηεξίσλ πινίσλ αζιεηηζκνχ θαη αλαςπρήο, β) απφθηεζε κε δαπάλεο ηνπ νκίινπ
κε αγνξά ε καθξνρξφληα κίζζσζε θαηάιιεισλ γεπέδσλ, ζηα νπνία ζα εγθαηαζηαζνχλ
λαπηηθά θέληξα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κειψλ ηνπ νκίινπ θαη ησλ πινίσλ απηψλ, γ) ε
απφθηεζε αλάινγνπ κε ηα πιηθά κέζα ηνπ νκίινπ, ζθαθψλ αζιήζεσο πξνο ρξήζε ησλ κειψλ
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ηνπ, γηα φζνπο δελ ηπγράλνπλ ηδηνθηήηεο, ε βειηίσζε ηεο λαππεγήζεσο ζηελ Διιάδα ζθαθψλ
αζιήζεσο θαη ςπραγσγίαο, ε δηνξγάλσζε δηαθφξσλ αγψλσλ ηζηηνπινΐαο θιπ, ε θαζνδήγεζε
θαη παξνρή θάζε επθνιίαο, κε εμαίξεζε ηε ρξεκαηηθή, ζηα κέιε ηνπ νκίινπ, γηα ηε θχιαμε
θαη ζπληήξεζε απηψλ. Σέινο ε νξγάλσζε εηδηθψλ δηαιέμεσλ θαη πξαθηηθψλ καζεκάησλ γηα
ηε δηδαζθαιία εθείλσλ ησλ κειψλ, ηα νπνία αζρνινχληαη πξψηε θνξά κε ηε λαπζηπινΐα θαη
ηελ ηζηηνπινΐα σο άζιεκα ή σο κέζν επγελνχο άκηιιαο θαη ςπραγσγίαο, δ) ν θαηαξηηζκφο θαη
ε κφξθσζε θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ γηα ηε δηαθπβέξλεζε, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηε ζπληήξεζε
ησλ ζθαθψλ ςπραγσγίαο θαη αζιεηηζκνχ ηδηνθηεζίαο ηνπ νκίινπ ή ησλ κειψλ απηνχ, ε) ε
ζπλεξγαζία κε εκεδαπνχο ή αιινδαπνχο λαπηηθνχο νκίινπο, νξγαλψζεηο θαη νκνζπνλδίεο
θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ζε ήδε πθηζηάκελνπο ή ππφ ζχζηαζε νξγαληζκνχο θαη επηδηψθνληαο
ηνπο ίδηνπο ή παξάιιεινπο ζθνπνχο κε απηνχο ηνπ νκίινπ.. », θαη είλαη ζχκθσλνη κε ηηο
αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ.
4. Σελ απφ επηέκβξην 2016 απνηχπσζε θηηξίνπ εληφο Ληκεληθήο Εψλεο ζηε Μαξίλα Παηξψλ
(θάηνςε ηζνγείνπ) ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ & Ζ/Μ Γήκνπ Παηξέσλ
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλσλ ησλ ζθνπψλ ηνπ Ηζηηνπιντθνχ Οκίινπ Παηξψλ, φπσο
απηνί πεξηγξάθνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ, ηο Δημοηικό Σσμβούλιο:
1. Εγκρίνει ηελ παξαρψξεζε απφ ην Γήκν Παηξέσλ, άλεπ αληαιιάγκαηνο ηεο ρξήζεο κίαο
(1) αίζνπζαο εκβαδνχ 21,97 η.κ. θαη κίαο (1) αίζνπζαο 21,35 η.κ. πνπ βξίζθνληαη ζηε
Βφξεηα Λεθάλε ηεο Μαξίλαο Παηξψλ, ζην σκαηείν κε ηελ επσλπκία «Ηζηηνπιντθφο
Όκηινο Παηξψλ», για πένηε (5) έηη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ρξεζηδαλείνπ,
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί απνθιεηζηηθά θέληξν Ηζηηνπινΐαο ΑΜΔΑ.
Ο Γήκνο κε ηα ζπλεξγεία ηνπ ζα ζπλδξάκεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ γηα
ηελ πξφζβαζε ησλ ΑΜΔΑ.
2. Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν Παηξέσλ θ. Κψζηα Πειεηίδε, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
ρξεζηδαλείνπ κε ηνπο παξαθάησ φξνπο:
Ο Ηζηηνπιντθφο Όκηινο Παηξψλ (ρξεζάκελνο) ππνρξενχηαη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο
ηεο ζχκβαζεο λα δηαηεξεί ηνπο ρψξνπο ηνπ αθηλήηνπ θαζψο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο (ειεθηξηθέο
θαη πδξαπιηθέο) ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη λα ην απνδψζεη ζηνλ Γήκν Παηξέσλ ζηελ ίδηα
θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε, άιισο ζα ππνρξενχηαη ζε απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο ή θζνξάο
πνπ ηπρφλ πξνθιεζεί.
Ο «ρξεζάκελνο» ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηνλ παξαρσξεζέληα ρψξν θαζαξφ θαη λα ηνλ
ρξεζηκνπνηεί θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα κε δεκηνπξγεί θακία θζνξά ή βιάβε ζ’ απηφλ θαη λα κε
ζίγεη ηελ εζπρία, εξγαζία, ηελ αζθάιεηα θαη ηα ρξεζηά ήζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε επζχλεηαη ζε
απνδεκίσζε πξνο απνθαηάζηαζε θάζε θζνξάο, βιάβεο ή δεκηάο πνπ ηπρφλ πξνμελήζεη.
Ο «ρξεζάκελνο» επζχλεηαη γηα θάζε θζνξά ή κεηαβνιή ηνπ ρψξνπ είηε πξνέξρεηαη απφ
ζπκθσλεκέλε ρξήζε είηε φρη.
Ο «ρξεζάκελνο» απαγνξεχεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζην αθίλεην νπνηαδήπνηε,
παξέκβαζε ή κεηαηξνπή ή κεηαξξχζκηζε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ θαη νη φπνηεο ηπρφλ εξγαζίεο γίλνπλ δελ ζα δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο απφ ηνλ
Γήκν, ζα παξακείλνπλ κεηά ην ηέινο ηεο παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο πξνο φθεινο ηνπ Γήκνπ.
Ο «ρξεζάκελνο» ππνρξενχηαη λα θάλεη θαιή θαη επηκειή ρξήζε ηνπ ρψξνπ. ε αληίζεηε
πεξίπησζε επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε γηα ηηο δαπάλεο πξνο απνθαηάζηαζε θάζε θζνξάο, βιάβεο
ή δεκηάο πνπ ζα πξνμελήζεη ζην ρψξν. Δπίζεο νθείιεη λα επηδεηθλχεη γηα ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ, ηελ ίδηα επηκέιεηα, πνπ επηδεηθλχεη γηα ηα ίδηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία.
Ο «ρξεζάκελνο» ζα επηβαξχλεηαη κε φιεο ηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη
ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ, ηηο δαπάλεο ησλ ινηπψλ παγίσλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ θαζψο
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θαη κε ηελ πιεξσκή ησλ θαηαλαιψζεσλ ηεο Γ.Δ.Ζ., Γ.Δ.Τ.Α.Π. θ.ιπ. θαηά ην πνζνζηφ πνπ ηεο
αληηζηνηρεί.
Ο «ρξεζάκελνο» ππνρξενχηαη πιελ ησλ αλσηέξσ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Δληαίνπ Φφξνπ
Ηδηνθηεζίαο Αθηλήηνπ (ΔΝ.Φ.Η.Α.), πνπ ηεο αλαινγεί, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο, ηνλ ηξφπν
ππνινγηζκνχ θαη ηηο ξπζκίζεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
Ο «ρξεζάκελνο» επηβαξχλεηαη κε ην αλαινγνχλ ηέινο ραξηνζήκνπ ηεο ζχκβαζεο
ρξεζηδαλείνπ.
Ο «ρξεζάκελνο» δεζκεχεηαη φηη γλσξίδεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηελ νπνία
επξίζθεηαη ην θηίξην θαη νη ινηπνί ρψξνη.
ε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσξεάλ παξαρψξεζεο θαη ιφγσ ησλ επηθείκελσλ έξγσλ
αλάπιαζεο ηνπ ρψξνπ ηεο Μαξίλαο ν Γήκνο Παηξέσλ θα μπορεί να τρηζιμοποιήζει ηον τώρο
ασηό όποηε και όηαν θελήζει.
Ζ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο ρξεζηδαλείνπ κπνξεί λα γίλεη νπνηεδήπνηε απφ ηνλ Γήκν
Παηξέσλ θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη αηηία ρσξίο λα δχλαηαη λα αληηηαρζεί ζηελ θαηαγγειία
απηή ν «ρξεζάκελνο», ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα απνδψζεη ζηνλ Γήκν Παηξέσλ ηελ ρξήζε ηνπ
αλσηέξνπ ρψξνπ εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ επίδνζε ηεο θαηαγγειίαο απηήο.
Γηα θάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε ρξεζηδαλείνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 810 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, πεξί ρξεζηδαλείνπ. Καηά ηα ινηπά ε ζχκβαζε δηέπεηαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο.
Γηα θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζεο απνθιεηζηηθψο
αξκφδηα νξίδνληαη ηα Γηθαζηήξηα ησλ Παηξψλ.
Όινη νη φξνη ζεσξνχληαη σο ζπνπδαίνη, ε δε παξάβαζε νηνπδήπνηε εμ’ απηψλ παξέρεη ηελ
δπλαηφηεηα ζε νηνλδήπνηε ζπκβαιιφκελν λα πξνβεί ζε θαηαγγειία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
Ζ ζχκβαζε ρξεζηδαλείνπ ηξνπνπνηείηαη κφλν εγγξάθσο απνθιεηνκέλνπ νπνηνπδήπνηε
άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ.
Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

Η Γραμμαηεύοσζα

ΘΟΥΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
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