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23η Σςνεδπίαζη
Δημοηικού Σςμβοςλίος Παηπέυν
ηηρ 26ηρ Οκηυβπίος 2020
------------------------

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 26η Οκηυβπίος 2020, εκέξα Δεςηέπα θαη ώξα 15.00, κεηά από
γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε απιθμό 23/22-10-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη
δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ,
γηα ηελ εμέηαζε ησλ (28) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε
ηνπ ώκαηνο:
1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε- Αληηπξόεδξνο, 3)
Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία- Γξακκαηεύνπζα, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ
Μηραήι- Αλη/ξρνο, 6) Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο,
8) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 9) Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 10) Πιέζζαο ΓηνλύζηνοΑλη/ξρνο, 11) ακνύξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 12) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 13)
Αζπξνύιηα νθία, 14) Γθέζηα Δηξήλε, 15) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 16) Μνδέο Αζαλάζηνο, 17)
Νηάξνπ Μαξία, 18) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 19) Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 20) Σνπιγαξίδεο
Θεόδσξνο, 21) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 22) Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 23) Γνύξνο Αζαλάζηνο,
24) Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 25) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 26) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 27) Ξπιηάο
Θεόδσξνο, 28) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 29) Παηνύραο Υξήζηνο, 30) Ρώξνο Γεώξγηνο, 31) βόιεο
Κσλζηαληίλνο, 32) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 33) Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, 34) Σζηκπνύθεο
Ησάλλεο, 35) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη 36) Φσκάο Πέηξνο.
Οη θ.θ. Βνξίζεο Γηνλύζηνο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, Εαθεηξόπνπινο
Παλαγηώηεο, Καπθάο Γεώξγηνο, Κνπλάβεο Αληώληνο, Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, ηαδήκαο
Βαζίιεηνο, Φηινπνύινπ Μαξία θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ εηζήιζαλ ζηε
ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ, σπέη δε Γπαμμαηεύοςζαρ αλέιαβε ε θα Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία.
Οη θ.θ. Μαγηάθεο Γεώξγηνο, Νηξίληαο Θεόδσξνο θαη ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, δελ εηζήιζαλ
από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγόηεξα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε εηζήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο
Παηξέσλ.
Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
………………………………………………………………………………………………................
(Γηεπθξηλίδεηαη όηη εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Μαγηάθεο Γεώξγηνο, Νηξίληαο
Θεόδσξνο θαη ηαλίηζαο Υαξάιακπνο).

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 12 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο:
«Παξάηαζε ηζρύνο ηνπ Ηδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ πνπ ζηεγάδεηαη ν
Ξελώλαο Φηινμελίαο θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθώλ θαη εμνπζηνδόηεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ
Παηξέσλ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ πκθσλεηηθνύ», (ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν
ηνπ Αλη/ξρνπ Πνιενδνκηθνύ- Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο θαη Γεκνηηθήο
Πεξηνπζίαο- Γ/λζε Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο- Σκήκα Γεκνηηθήο
Πεξηνπζίαο- κε αξηζ. 14594/19-10-2020 θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη
α.α.- κε αξηζ. 14787/22-10-2020).
Το Σώμα, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ
εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ,
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ:
Λακβάλνληαο ππόςε ηα θάησζη:
1. Ο Ξελώλαο Φηινμελίαο θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθώλ ζπκάησλ βίαο θαη ησλ παηδηώλ ηνπο
ζηεγάδεηαη ζε ηξηώξνθν αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζηελ Πάηξα, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο
347,78 η.κ., δπλάκεη ηνπ από 01-03-2013 Ηδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ Μηζζώζεσο κεηαμύ
ηνπ θ. Απόζηνινπ Σζνύινπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ, θαηνίθνπ Παηξώλ θαη ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ, όπσο λόκηκα εθπξνζσπείην από ηνλ θ. Ησάλλε Γεκαξά, Γήκαξρν Παηξέσλ,
κε ηξηεηή (3εηή) δηάξθεηα κίζζσζεο, ήηνη από 01-03-2013 έσο 28-02-2016 θαη κε
κεληαίν κίζζσκα ύςνπο δύν ρηιηάδσλ θαη ελληαθνζίσλ νγδόληα επξώ (2.980€).
2. Σν από 14-06-2013 Σξνπνπνηεηηθό ηνπ παξαπάλσ Ηδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ Μίζζσζεο,
όπνπ ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ακθόηεξα ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ηελ
ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 5 θαη 6. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο
ηνπ αξρηθνύ ζπκθσλεηηθνύ.
3. Σν από 29-06-2016 Σξνπνπνηεηηθό ηνπ παξαπάλσ Ηδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ Μίζζσζεο,
όπνπ ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ακθόηεξα ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ηελ
παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο κίζζσζεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο επηπιένλ έηνπο, ήηνη από
01-03-2016 έσο 28-02-2017 θαη ηελ κείσζε ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο από ην πνζό ησλ
2.980€ ζην πνζό ησλ 1.674,33€, πιένλ ραξηνζήκνπ 3,6% πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζό ησλ
60,27€, ήηνη ζπλνιηθνύ πνζνύ 1.734,61€, ην νπνίν ζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ 30 ε-11-2018,
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ιήμεο ηεο Πξάμεο. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη όξνη θαη νη
πξνϋπνζέζεηο ηνπ αξρηθνύ ζπκθσλεηηθνύ. ρεηηθή ε ππ’ αξηζκό 379/30-05-2016
(ΑΓΑ:Χ067ΧΞΗ-ΒΝ4) Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ.
4. Σν από 13-05-2019 Σξνπνπνηεηηθό ηνπ παξαπάλσ Ηδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ Μίζζσζεο,
όπνπ ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ακθόηεξα ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ηελ
παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο κίζζσζεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) επηπιένλ εηώλ, ήηνη
από 01-12-2018 έσο 30-11-2020 θαη ηελ κείσζε ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο από ην πνζό
ησλ 1.734,61€ ζην πνζό ησλ 1.500,00€, πιένλ ραξηνζήκνπ 3,6% πνπ αληηζηνηρεί ζην
πνζό ησλ 54€, ήηνη ζπλνιηθνύ πνζνύ 1.554,00€, ην νπνίν ζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ 30 ε11-2020, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ιήμεο ηεο Πξάμεο. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη όξνη
θαη νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ αξρηθνύ ζπκθσλεηηθνύ. ρεηηθή ε ππ’ αξηζκό 137/05-03-2019
(ΑΓΑ:ΦΛΦΔΧΞΗ-ΦΞΖ) Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ.
5. Σν άξζξν 4 («Γηάξθεηα ηεο κίζζσζεο») ηνπ αξρηθνύ ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο ζύκθσλα
κε ην νπνίν ξεηά αλαθέξεηαη όηη: «Ο κηζζσηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη ηελ
παξνύζα ζύκβαζε γηα έλα (1) αθόκα έηνο κεηά ην πέξαο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ κε
ηνπο απηνύο όξνπο πνπ ζπκθσλνύληαη ζην παξόλ.».
6. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 θαη 4 ηνπ Ν.3130/2003 (ΦΔΚ Α/76/28-03-2003)
«Μηζζώζεηο αθηλήησλ γηα ζηέγαζε Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 παξάγξαθνο 6 ηνπ Ν.4071/2012 (ΦΔΚ Α/85/11-04-2012)
ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο: «Η Γενική Γπαμμαηεία Ιζόηηηαρ ηυν Φύλυν ζηο πλαίζιο
ζςγσπημαηοδοηούμενυν ππογπαμμάηυν δύναηαι να μιζθώζει για ηιρ ανάγκερ ζηέγαζηρ
ηυν ζςμβοςλεςηικών ηηρ κένηπυν, κηίπια πος ανήκοςν ζηοςρ δήμοςρ ή ζηιρ Πεπιθέπειερ, ή
ζε Ανώνςμερ εηαιπείερ ζηιρ οποίερ η πλειοτηθία ηυν μεηοσών ανήκει ζηοςρ δήμοςρ ή ζε
κληποδοηήμαηα πος εποπηεύονηαι από δήμοςρ ή και Πεπιθέπειερ. Η διάπκεια ηυν
μιζθώζευν, καηά παπέκκλιζη ηος άπθπος 4 ηος ν.3130/2003, καλύπηει διάζηημα
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μικπόηεπο ηυν δώδεκα (12) εηών και ζςμθυνείηαι για σπονικό διάζηημα ίζο με ηο σπόνο
διάπκειαρ ηος εκάζηοηε ζςγσπημαηοδοηούμενος ππογπάμμαηορ. Η Γενική Γπαμμαηεία
Ιζόηηηαρ ηυν Φύλυν δύναηαι να παπαηείνει ηη σπονική διάπκεια ηυν υρ άνυ μιζθώζευν
εθόζον έσοςν εξαζθαλιζθεί οι απαιηούμενοι πόποι.».
8. Σελ ππ’ αξηζκό 200/22-07-2020 (ΑΓΑ:ΦΡΛΧΞΗ-Β5Υ) Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ Παηξέσλ πεξί Παξάηαζεο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο
Γνκήο «Ξελώλαο Φηινμελίαο Καθνπνηεκέλσλ Γπλαηθώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» ζηα
πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 2014-2020
θαη πεξί παξάηαζεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γνκήο ηνπ Ξελώλα Φηινμελίαο Καθνπνηεκέλσλ
Γπλαηθώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, γηα ηξηάληα ηέζζεξηο (34) επηπιένλ κήλεο, ήηνη γηα ην
ρξνληθό δηάζηεκα 01-12-2020 έσο 30-09-2023.
9. Σελ ππ’ αξηζκό 32508/28-07-2020 (ΑΓΑ:ΦΣΠ6ΧΞΗ-0Κ7) Απόθαζε Γεκάξρνπ
Παηξέσλ ζρεηηθά κε ηελ Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκό 82133/27-11-2018 Απόθαζεο
Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ «Λεηηνπξγία Ξελώλα Φηινμελίαο» κε Α/Α 4 ηεο
Πξάμεο «Λεηηνπξγία Γνκώλ θαη Τπεξεζηώλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο όθεινο
ησλ γπλαηθώλ θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο - Λεηηνπξγία Ξελώλσλ Φηινμελίαο»
κε Κσδηθό Πξάμεο / MIS Ο.Π.. 5000738 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Γπηηθή
Διιάδα 2014-2020»».
10. Σελ ππ’ αξηζκό πξσηνθόιινπ 3457/31-08-2020 (ΑΓΑ:6ΦΑ47Λ6-3ΣΖ) Απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί Σξνπνπνίεζεο ηεο Πξάμεο: «Λεηηνπξγία δνκώλ
θαη ππεξεζηώλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο όθεινο ησλ γπλαηθώλ θαη γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο - Λεηηνπξγία Ξελώλσλ Φηινμελίαο» κε Κσδηθό Ο.Π.. 5000738
ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020»», ζύκθσλα κε ηελ νπνία
εγθξίζεθε ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξελώλα Φηινμελίαο κέρξη ηελ 31ε/12/2023,
κε ζπλνιηθό εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό 1.717.858,36€.
1. Εγκπίνει ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο κίζζσζεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηξηάληα
ηεζζάξσλ (34) επηπιένλ κελώλ, ήηνη από 01-12-2020 έσο 30-09-2023, ηνπ αθηλήηνπ
πνπ βξίζθεηαη ζηελ Πάηξα θαη ζηεγάδεηαη ν Ξελώλαο Φηινμελίαο θαθνπνηεκέλσλ
γπλαηθώλ ζπκάησλ βίαο θαη ηα παηδηά ηνπο.
Γηα ηελ κίζζσζε είρε ππνγξαθεί ην από 01-03-2013 Ηδησηηθό πκθσλεηηθό κεηαμύ ηνπ
θ. Απόζηνινπ Σζνύινπ θαη ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη,
2. Εξοςζιοδοηεί ηνλ θ. Κώζηα Πειεηίδε - Γήκαξρν Παηξέσλ, γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζρεηηθνύ Ηδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ Μίζζσζεο.
Η παπούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγσο νομιμόηηηαρ
Αποκενηπυμένη Διοίκηζη Πελοποννήζος, Δςηικήρ Ελλάδορ και Θονίος.

Ο Ππόεδπορ
ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ζηην

Η Γπαμμαηεύοςζα
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