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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 4
η
 Ασγούζηοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:00, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 28/31-7-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Επιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (22) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

Γεώξγηνο Μαγηάθεο - ηαθηηθό κέινο, 4] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 5] Ισάλλεο 

Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο,  7] Υξήζηνο Κνξδάο- 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 8] Αζαλάζηνο Αζαλαζόπνπινο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 9] 

Νηθόιανο Θενδσξόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Η θα Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 482/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο- Αληηπξόεδξνο, Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ- ηαθηηθό 

κέινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο– ηαθηηθό κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ- ηαθηηθό κέινο,  

δελ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ηελ αξρή, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα: «ύληαμε όξσλ 

δηαθήξπμεο εθκίζζσζεο ηνπ θηηξίνπ Κ5 κεηά ηνπ επ’ απηνύ ππαίζξηνπ ρώξνπ ΝΚ3 

γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, πνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ θηηξηαθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο «Υώξνο Παιαηώλ θαγείσλ», ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Παηξέσλ, επί ηεο 

νδνύ Αθηή Γπκαίσλ, γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο Καηάζηεκα Τγεηνλνκηθνύ 

Δλδηαθέξνληνο θαη ζπγθεθξηκέλα Δζηηαηόξην - Αλαςπθηήξην» (ζρεηηθό ην αξηζ. 

10367/4-8-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 10349/3-8-

2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ 

θαη Γόκεζεο θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – Γ/λζε Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ θαη 

Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο - Σκήκα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο).  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

Η Οικονομική Επιηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηηο δηνξζώζεηο – 

ζπκπιεξώζεηο επί ηεο εηζήγεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα: «Σν άξζξν 10 ΄΄Καηαγγειία 

από ην κηζζσηή πξηλ ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο΄΄ δηαγξάθεηαη θαη ζην άξζξν 25 ΄΄Όξνη 

ζύκβαζεο – Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ΄΄ αθαηξνύληαη νη 

παξάγξαθνη 14 θαη 15», ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ θαη θήξπμε ην σο 

άλσ ζέκα κατεπείγον.  

Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο ςήθηζε 

ηελ δηθή ηνπ πξόηαζε όπσο απηή θαηαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά, 
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ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΦΗΦΘΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 
 

 ύκθσλα κε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192, παξάγξαθνο 1, «Δθκίζζσζε αθηλήησλ ησλ 

Γήκσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ» ηνπ Ν.3463/2006, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από 

ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 196 ηνπ Ν.4555/2018 (Κιεηζζέλεο)  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 201 «Γεκνπξαζίεο» ηνπ Ν.3463/2006 ηνπ 

Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην Π.Γ.270/1981 

(ΦΔΚ 77/30.03.1981 ηεύρνο Α΄) «Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ δη’ εθπνίεζηλ ή 

εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4, παξάγξαθνο 1, πεξίπησζε ηβ΄ ηνπ Π.Γ.34/1995 

«Με πξνζηαηεπόκελεο κηζζώζεηο» όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.2741/1999 (ΦΔΚ 199/1999 ηεύρνο Α΄) 

4. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 

4 ηνπ Ν.4674/2020) 
 

θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 

1. Σελ ππ’ αξηζκό 35/12-02-2020 (ΑΓΑ: ΧΗ6ΦΧΞΙ-ΡΔΝ) Απόθαζε Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ Παηξέσλ πεξί ζπγθξόηεζεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ κέρξη 31-

12-2020 θαζώο θαη ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 4773/31-01-2020 (ΑΓΑ: 

6ΔΞ6ΧΞΙ-7ΓΙ) Απόθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί κεηαβίβαζεο 

αξκνδηόηεηαο Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ 

2. Σελ ππ’ αξηζκό 197/22-7-2020 (ΑΓΑ: ΧΥΘΥΧΞΙ-ΘΓΘ) Απόθαζε 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ, ε νπνία είλαη εθηειεζηή, δηόηη δελ ππάγεηαη 

πιένλ ζηνλ ππνρξεσηηθό έιεγρν λνκηκόηεηαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 116 

«Τπνρξεσηηθόο Έιεγρνο Ννκηκόηεηαο - Αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ 

λ.3852/2010» ηνπ Ν.4555/2018 (Φ.Δ.Κ. 133/19-7-2018 ηεύρνο Α΄), 

Πξόγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ I», θαη κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δηελέξγεηα 

θαλεξήο, πξνθνξηθήο, πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ 

θηηξίνπ Κ5 κεηά ηνπ επ’ απηνύ ππαίζξηνπ ρώξνπ ΝΚ3 γηα αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ, πνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο 

«Υώξνο Παιαηώλ θαγείσλ» 

 

Καηαρηίζει θαη ζσνηάζζει ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο για ηην εκμίζθφζη ελόο 

ηζόγεηνπ θηίζκαηνο, κηίριο Κ5, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 173,75 η.κ., μεηά ηοσ επ’ 

ασηού σπαίθριοσ τώροσ ΝΚ3, γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ζπλνιηθνύ 

εκβαδνύ 219,33 η.κ., εληόο ηνπ θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο Υώξνο Παιαηώλ 

θαγείσλ, επί ηεο νδνύ Αθηή Γπκαίσλ, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο Εζηιαηόριο 

– Αναυσκηήριο θαη σπογράθει ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο. 

Χο ειάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ, ε 

Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή νξίδεη ην πνζό ησλ 1.200,00 €, κεληαίσο, πιένλ 3,6% 

ραξηνζήκνπ γηα ην πξώην έηνο. 

 

 Διευκρινίζεται ότι: 

Ο Γήκνο Παηξέσλ έρεη ζηελ απνθιεηζηηθή ηνπ θπξηόηεηα έλα θηηξηαθό 
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ζπγθξόηεκα «Υώξνο Παιαηώλ θαγείσλ» ζε νηθόπεδν 9.200ηκ, επί ηεο νδνύ Αθηή 

Γπκαίσλ, ζύκθσλα κε ην ππ’ αξηζκό 1654/1902, ζπκβόιαην αγνξάο από Νηθόιαν 

Βελεηζαλόπνπιν.  

Δληόο ηνπ ρώξνπ ησλ Παιαηώλ θαγείσλ ππάξρεη έλα ηζόγεην θηίζκα, θηίξην 

Κ5 ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 173,75ηκ κεηά ηνπ επ’ απηνύ ππαίζξηνπ ρώξνπ ΝΚ3 γηα 

αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 219,33ηκ. 

Ο ελ ιόγσ ρώξνο είλαη ειεύζεξνο πξνο κίζζσζε. 
 

 

        Ο Πρόεδρος                                    Σα Παρόνηα Μέλη 

 

 

        ΔΘΟΝΤΗ ΠΛΕΑ  

 

 

ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΓΕΧΡΓΘΟ ΜΑΓΘΑΚΗ 

ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ ΜΕΛΑ 

ΘΧΑΝΝΗ ΣΘΜΠΟΤΚΗ 

ΠΕΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΥΡΗΣΟ ΚΟΡΔΑ 
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