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ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζηελ αίζνπζα «Αιέθα ηνύιε»
ζην Πακπεινπνλλεζηαθό ηάδην, ζήκεξα ηελ 22α Θοσλίοσ 2020, εκέξα Τεηάρηη θαη ώξα 17.30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αριθμό 15/17-7-2020 ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη
δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ήιζαλ γηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (44)
ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο:
1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία - Γξακκαηεύνπζα, 3)
Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 4) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 5) Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο –
Αλη/ξρνο, 6) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 7) Κνξδάο Χξήζηνο- Αλη/ξρνο, 8) Πεηξόπνπινο
Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 10) ακνύξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο,
11) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 12) Αζπξνύιηα νθία, 13) Γθέζηα Δηξήλε, 14) Μαγηάθεο
Γεώξγηνο, 15) Μνδέο Αζαλάζηνο, 16) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 17) Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 18)
Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 19) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 20) Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 21) Βνξίζεο
Γηνλύζηνο, 22) Γξεγόξεο Ζιίαο, 23) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 24) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 25) Κνπλάβεο
Αληώληνο, 26) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 27) Μπαθαιάξνο Χξήζηνο, 28) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 29)
Νηξίληαο Θεόδσξνο, 30) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 31) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 32) Παηνύραο Χξήζηνο, 33)
Ρώξνο Γεώξγηνο, 34) βόιεο Κσλζηαληίλνο, 35) ηαλίηζαο Χαξάιακπνο, 36) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο,
37) Χξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη 38) Ψσκάο Πέηξνο.
Οη θ.θ. Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ θαη
Φηινπνύινπ Μαξία δελ ήξζαλ από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζε αιιά αξγόηεξα θαηά ηε δηάξθεηα απηήο.
Οη θπξίεο νισκνύ Καηεξίλα θαη Κνπξή Ήξα δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε απνπζηάδνπζεο
δηθαηνινγεκέλα.
Οη θ.θ. Νηάξνπ Μαξία, Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Καπθάο Γεώξγηνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο θαη
Σδαλάθνο Νηθόιανο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. Κσλζηαληίλνο Πειεηίδεο - Γήκαξρνο Παηξέσλ.
Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
…………………………………………………………………………………………………............
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζαλ νη θ.θ. Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο θαη
Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, ελώ απνρώξεζαλ νη θ.θ. Κνπλάβεο Αληώληνο, Νηθνιόπνπινο
Νηθόιανο, Μνίξαιεο Νηθόιανο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, Βνξίζεο Γηνλύζηνο θαη
Χξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο.

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 18 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο:
«Λήςε Απόθαζεο πεξί: έγθξηζεο δηεμαγσγήο δεκόζηαο, θαλεξήο, πξνθνξηθήο, πιεηνδνηηθήο
δεκνπξαζίαο, γηα ηελ εθκίζζσζε ελόο (1) θηηξίνπ (Κ5) κεηά ηνπ επ’ απηνύ ππαίζξηνπ ρώξνπ
ΝΚ3 γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ πνπ βξίζθεηαη εληόο θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο
«Χώξνο Παιαηώλ θαγείσλ» ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ επί ηεο νδνύ Αθηή Γπκαίσλ»,
(ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Πνιενδ.- Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη
Γόκεζεο θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο- Γ/λζε Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο
Πεξηνπζίαο- Σκήκα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο- κε αξηζ. 8971/10-7-2020 θαη ζρεηηθό
δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 9020/10-7-2020).
Το Σώμα, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ
εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ,
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ:
ύκθσλα κε:
1. Σελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ Ν.3463/06, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 196 ηνπ Ν.4555/18 «1. Η εθκίζζωζε αθηλήηωλ ηωλ δήκωλ γίλεηαη κε δεκοπραζία. Η
δεκοπραζία επαλαιακβάλεηαη σποτρεωηηθά γηα κία (1) θορά, εάλ δελ παροσζηάζηεθε
θαλέλας πιεηοδόηες. Αλ ε δεκοπραζία δελ θέρεη αποηέιεζκα, ε εθκίζζωζε κπορεί λα γίλεη κε
απεσζείας ζσκθωλία, ηες οποίας ηοσς όροσς θαζορίδεη ηο Δεκοηηθό Σσκβούιηο»
2. Σν άξζξν 65 παξ.1 ηνπ Ν.3852/10 «Το Δεκοηηθό Σσκβούιηο αποθαζίδεη γηα όια ηα ζέκαηα
ποσ αθορούλ ηο Δήκο, εθηός από εθείλα ποσ αλήθοσλ εθ ηοσ λόκοσ ζηελ αρκοδηόηεηα ηοσ
Δεκάρτοσ ή άιιοσ οργάλοσ ηοσ Δήκοσ ή ηο ίδηο ηο Δεκοηηθό Σσκβούιηο κεηαβίβαζε ζε
Επηηροπή ηοσ».
πλεπώο ην Γεκνηηθό πκβνύιην έρεη ηελ αξκνδηόηεηα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ
εθκίζζσζε αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαιείηαη λα
απνθαζίζεη εάλ ζα εθκηζζσζε ην θηίξην (Κ5) ζηνλ ρώξν ησλ Παιαηώλ θαγείσλ».
3. Σελ παξ.2β άξζξν 83 Ν.3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 84 ηνπ N. 4555/18,
ην πκβνύιην Κνηλόηεηαο άλσ ησλ 300 θαηνίθσλ δηαηππώλεη γλώκε θαη πξνηάζεηο ζην
Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηελ εθκίζζσζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ πνπ
βξίζθνληαη ζηα όξηα ηεο Κνηλόηεηαο.
4. Σελ παξ. 1ζ ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4623/19, ν θαζνξηζκόο ησλ όξσλ ηεο δεκνπξαζίαο είλαη αξκνδηόηεηα ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
5. Σελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ.270/81: «Αη δεκνπξαζίαη δηα ηελ εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ
πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ δηεμάγνληαη ππό Δπηηξνπήο απνηεινπκέλεο, ησλ κέλ
Γήκσλ, εθ ηνπ Γεκάξρνπ, σο Πξνέδξνπ θαη δύν Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, ησλ δε
θνηλνηήησλ εθ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηνο, σο Πξόεδξνπ θαη δύν Κνηλνηηθώλ
πκβνύισλ.» Όπσο γίλνληαη δεθηά ζηελ Πξάμε 129/2014 ηνπ Κι. Σκ. 7 ηνπ Δι.πλ., ε
αλσηέξσ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ κεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο εμεηάδεη θαη αμηνινγεί
ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, ην απνηέιεζκα δε ηεο δεκνπξαζίαο θαηαθπξώλεηαη, κε
απόθαζε ηεο νηθείαο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Δμάιινπ, ε δηελέξγεηα ηνπ ελ ιόγσ
δηαγσληζκνύ, θαηά ηε δεύηεξε θάζε ηνπ, από
άιιν, πιελ ηεο σο άλσ αξκόδηαο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνύ, όξγαλν ζπληζηά παξάβαζε
νπζηώδνπο ηύπνπ ηεο νηθείαο δηαδηθαζίαο θαη θαζηζηά κε λόκηκε ηελ θαηαθύξσζε ηνπ
απνηειέζκαηόο ηνπο θαη ηε ζύλαςε ηεο ζρεηηθήο εξγνιαβηθήο ζύκβαζεο.
6. Σν ππ’ αξηζ. 1654/1902, ζπκβόιαην αγνξάο από Νηθόιαν Βελεηζαλόπνπιν, κε κεηαγξαθή
Μ:222/45496
7. Σελ από έηνπο 2020 Σερληθή Έθζεζε ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ –Ζ/Μ
8. Σελ από Αύγνπζην 2017 Αξρηηεθηνληθή Μειέηε – όςεηο θηηξίνπ Κ.5, ηεο Γηεύζπλζεο
Αξρηηεθηνληθνύ έξγνπ –Ζ/Μ.
9. Σν από επηέκβξην 2017 Γηάγξακκα Γόκεζεο ηεο Γηεύζπλζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ –
Ζ/Μ.
10. Σελ από Αύγνπζην 2018 Μειέηε Ππξνπξνζηαζίαο, Κάηνςε Κηηξίνπ Κ.5 - παξαδνζηαθό
θαθελείν, ηεο Γηεύζπλζεο Αξρηηεθηνληθνύ έξγνπ –Ζ/Μ.
11. Σν από έηνπο 2020 ζρέδην ρώξνπ αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ηεο Γηεύζπλζεο
Αξρηηεθηνληθνύ έξγνπ –Ζ/Μ.
12. Σν κε αξηζ. πξση: 6655/2-6-2020 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Πνιενδνκηθνύ
Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο πεξί επηηξεπνκέλσλ ρξήζεσλ Γεο αθηλήηνπ
εληόο ΓΠ Γ.Δ Παηξώλ.
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13. Σελ αξηζ. 2/433 – 7/7/2020 απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ννηίνπ
Σνκέα πεξί παξνρήο ζύκθσλεο γλώκεο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ ελ ιόγσ θαηαζηήκαηνο
14. Σελ αξηζκ. 35/12/2/2020 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (ΑΓΑ: ΩΖ6ΨΩΞΗ-ΡΔΝ)
ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή Γεκνπξαζηώλ θαζώο επίζεο θαη ηελ κε
αξηζκ. πξση: 4773/31/1/2020 Απόθαζε Γεκάξρνπ πεξί κεηαβίβαζε αξκνδηόηεηαο
Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ (ΑΓΑ: 6ΔΞ6ΩΞΗ-7ΓΗ.
Αλαιπηηθά:
Ο Γήκνο Παηξέσλ έρεη ζηελ απνθιεηζηηθή ηνπ θπξηόηεηα έλα θηηξηαθό ζπγθξόηεκα
«Χώξνο παιαηώλ θαγείσλ» ζε νηθόπεδν 9.200 η.κ. επί ηεο νδνύ Αθηή Γπκαίσλ, ζύκθσλα κε
ην ππ΄ αξηζ. 1654/1902, ζπκβόιαην αγνξάο από Νηθόιαν Βελεηζαλόπνπιν, κε κεηαγξαθή
Μ:222/45496, πνπ θέξεη ΚΑΔΚ 061670402001/0/0. Όιν ην ζύκπιεγκα ησλ θηηξίσλ ζην ρώξν
ησλ Παιαηώλ θαγείσλ ραξαθηεξίδεηαη σο «έξγν ηέρλεο» πνπ ρξεηάδεηαη εηδηθή θξαηηθή
πξνζηαζία ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1469/1950, δηόηη παξνπζηάδεη κεγάιν
κνξθνινγηθό ελδηαθέξνλ, απνηειεί δείγκα αξρηηεθηνληθήο ηνπ είδνπο ηνπ θαη πην γεληθά ηεο
βηνκεραληθήο αξρηηεθηνληθήο ησλ αξρώλ ηνπ αηώλα καο ζηελ πεξηνρή ηεο Πάηξαο (ΦΔΚ 585
Β΄/17-09/1986).
Δληόο ηνπ ρώξνπ ησλ παιαηώλ θαγείσλ ππάξρεη έλα ηζόγεην θηίζκα Κ5
θαηαζθεπαζκέλν από αλεπίρξηζηε πέηξα «Αζηαθνύ». Σα πιαίζηα ησλ αλνηγκάησλ ηνπ
πεξηβάιινληαη από ιίζηλεο ηαηλίεο απιέο πνπ ηα δηαθνξνπνηνύλ θαη ηα πξνβάιινπλ κε ηελ
απιόηεηά ηνπο από ηελ πνιύπινθε επηθάλεηα ησλ ηνίρσλ. Όιεο νη αθκέο ζρεκαηίδνληαη από
κεγάινπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο. Οη ζηέγεο πξνεμέρνπλ πεξηκεηξηθά θαη ζηεξίδνληαη ζε
μύιηλα θνπξνύζηα.
ύκθσλα κε ην κε αξηζ. πξση: 6655/2-6-2020 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Πνιενδνκηθνύ
Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο ην θηίξην ΚΛ% κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο
θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη ζπγθεθξηκέλα σο Δζηηαηόξην –Αλαςπθηήξην.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ηο Σώμα εγκρίνει ηε δηεμαγσγή δεκόζηαο, θαλεξήο,
πξνθνξηθήο, πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο, γηα ηελ εθκίζζσζε ελόο ηζόγεηνπ θηίζκαηνο (Κ5),
ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 173,75 η.κ., κεηά ηνπ επ΄ απηνύ ππαίζξηνπ ρώξνπ ΝΚ3, γηα αλάπηπμε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 219,33 η.κ., εληόο ηνπ θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο
«Χώξνο Παιαηώλ θαγείσλ», επί ηεο νδνύ Αθηή Γπκαίσλ, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο
«Δζηηαηόξην -Αλαςπθηήξην»
Οη όξνη ηνπ Γηαγσληζκνύ ζα θαηαξηηζηνύλ από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Ζ επηηξνπή ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 270/81, ζα δηεμάγεη ηε δεκνπξαζία θαη ζα
αμηνινγήζεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο.
Ο Πρόεδρος
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