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ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 11η Νοεμβπίος 2020, εκέξα Σεηάπηη θαη ώξα 17.30, κεηά από
γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε απιθμό 24/6-11-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη
δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα ηελ αξηζ. ΓΗΓΑΓ/Φ69/133/νηθ. 20764/7-112020 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (24) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη
ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο:
1) νισκνύ Αηθαηεξίλε- Πξνεδξεύνπζα Αληηπξόεδξνο, 2) Γηαλληηζνπνύινπ ΗνπιίαΓξακκαηεύνπζα, 3) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 4) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 5)
Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 6) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 7) Πεηξόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑλη/ξρνο, 8) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 9) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 10) Αζπξνύιηα
νθία, 11) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 12) Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 13) Μνδέο Αζαλάζηνο, 14) Νηάξνπ
Μαξία, 15) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 16) Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 17) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 18)
Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 19) Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 20) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 21)
Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 22) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 23) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 24) Μπαθαιάξνο
Υξήζηνο, 25) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 26) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 27) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 28)
Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 29) Παηνύραο Υξήζηνο, 30) Ρώξνο Γεώξγηνο, 31) βόιεο Κσλζηαληίλνο,
32) ηαδήκαο Βαζίιεηνο θαη 33) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο.
Οη θ.θ. Γθέζηα Δηξήλε, Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Καπθάο Γεώξγηνο, Κνπλάβεο
Αληώληνο, Σδαλάθνο Νηθόιανο, Φηινπνύινπ Μαξία θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ
εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ, σπέη δε Γπαμμαηεύοςζαρ αλέιαβε ε θα
Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία.
Οη θ.θ. Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, ακνύξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, Γξεγόξεο
Ζιίαο, Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ,
Σζηκπνύθεο Ησάλλεο θαη Φσκάο Πέηξνο δελ εηζήιζαλ από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά
αξγόηεξα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.
Ο θ. Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, δελ εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε, απνπζηάδσλ
δηθαηνινγεκέλα, σπέη δε Πποεδπεύοςζαρ αλέιαβε ε θα νισκνύ Αηθαηεξίλε.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε εηζήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο
Παηξέσλ.
Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ε θα Πξνεδξεύνπζα θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
………………………………………………………………………………………………................
(Γηεπθξηλίδεηαη όηη ήδε εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, Φσκάο
Πέηξνο, Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, ακνύξε- Βαγελά Αθξηβή,
Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ θαη Γξεγόξεο Ζιίαο, ελώ
απνρώξεζαλ νη θ.θ. Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο, Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο θαη Παπαδεκάηνο
Νηθόιανο).

ηε ζπλέρεηα, ε θα Πξνεδξεύνπζα εηζάγεη ην αξηζ. 9 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο:
«Καηάξγεζε ζέζεσλ ιεηηνπξγίαο πεξηπηέξνπ (απόθαζε 14/28-07-2020 πκβνπιίνπ
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κεληξηθνύ Σνκέα) (ζρεηηθή ε αξηζ. 80/2020 απόθαζε ηεο Δ.Π.Ε.)
Σο ώμα, αθνύ άθνπζε ηελ θα Πξνεδξεύνπζα, θαη είδε ζύκθσλα κε ην άξζξν 73
ηνπ Ν3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» ηελ αξηζ. 80/2020 απόθαζε ηεο
Δ.Π.Ε.,
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (πεξίπη.3 ηεο ππνπαξ.Σ.2. ηνπ άξζξνπ πξώηνπ
ηνπ Ν.4093/12 (ΦΔΚ 222/12.11.2012 ηεύρνο Α’), όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 76 ηνπ
Ν. 4257/14 (ΦΔΚ 93/14.04.2014 ηεύρνο Α’ θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
1) Σν αξηζ. 30512/16-7-2020 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρύζκηζεο
Δκπνξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ πξνο ηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Κεληξηθνύ Σνκέα.
2) Σελ αξηζ. 14/28-7-2020 Απόθαζε επί ηνπ ζέκαηνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
Κεληξηθνύ Σνκέα,
θαζώο επίζεο θαη ηα θάησζη:
1. Πνιιά πεξίπηεξα είλαη θελσζέληα (είηε νη ηδηνθηήηεο ηνπο έρνπλ απνβηώζεη είηε είλαη ελ δσή
αιιά έρνπλ δεηήζεη αλάθιεζε αδείαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πεξηπηέξνπ ηνπο).
2. Σα θνπβνύθιηα είλαη παιηά θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη εζηίεο κόιπλζεο θαη άζρεκεο από
άπνςε αηζζεηηθήο εηθόλεο.
3. Καηαιακβάλνπλ δσηηθό θνηλόρξεζην ρώξν ρσξίο λα ππάξρεη δπλαηόηεηα δηέιεπζεο πεδώλ.
4. Οη ζέζεηο ησλ πεξηπηέξσλ δελ είλαη πξόζθνξεο θαη απνδνηηθέο εθόζνλ ηα πεξηζζόηεξα
έρνπλ λα ελνηθηαζηνύλ 2-3 ρξόληα θαηά κέζν όξν.
5. Ζ πξννπηηθή λα αμηνπνηεζνύλ εθ λένπ, δειαδή λα βγνπλ ζε δεκνπξαζία θαη λα
παξαρσξεζνύλ ζε ζπκπνιίηεο καο δελ πθίζηαηαη, θπξίσο ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη
ιόγσ ηνπ όηη έρνπλ αλνίμεη θαηαζηήκαηα πνπ πσινύλ ηα είδε πεξηπηέξνπ θαη κεηά ηελ
δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 3919/2011 έρνπλ αξζεί νη πεξηνξηζκνί γηα ηελ πώιεζε
θαπλνβηνκεραληθώλ πξντόλησλ.
Δγκπίνει:
1.
Σην καηάπγηζη κενυθένηορ πεπιπηέπος επί ηηρ Αγίος Ανδπέος και Γούναπη
(πλαηεία Πίνδος), ιδιοκηηζίαρ Λοπάνηος Άνναρ.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 10531/424/29-08-2014 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ αλαθιήζεθε
ε άδεηα εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ ιόγσ ζαλάηνπ ηεο ηδηνθηήηξηαο θαη ζύκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1Γ ηεο εγθπθιίνπ 38/ 6-6-2014 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ζηελ νπνία
αλαθέξεηαη όηη: «Δθόζνλ θελσζεί, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν πεξίπηεξν …….. Σν δεκνηηθό
ζπκβνύιην κε απόθαζε ε νπνία εθδίδεηαη κεηά από γλώκε ηεο νηθίαο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο
θνηλόηεηαο θαη εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο πνηόηεηαο Εσήο, όπνπ απηή πθίζηαηαη, αποθαζίζει αν
θα διαηηρηθεί ηο κενωθέν περίπηερο ή θα απομακρυνθεί…».
Σν ζπγθεθξηκέλν πεξίπηεξν θαηαξγείηαη κε ηελ πξννπηηθή λα κεηαθεξζεί εθεί (ζηελ
ηδία ζέζε) περίπηερο ην νπνίν βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη παξακέλεη θιεηζηό γηα
πνιιά ρξόληα δεκηνπξγώληαο εζηία κόιπλζεο θαη έλα άζρεκν αηζζεηηθά απνηέιεζκα, ελώ
γίλνληαη δηαξθώο θαηαγγειίεο από ηνπο ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ
απηνύ.
2.
Σην καηάπγηζη κενυθένηορ πεπιπηέπος επί ηηρ Ηεποθέος και ολυμού,
ιδιοκηηζίαρ Υιώνη Νικολέηαρ.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 3945/174447/09-10-2013 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ
αλαθιήζεθε ε άδεηα εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ ιόγσ ζαλάηνπ ηεο ηδηνθηήηξηαο θαη ζύκθσλα
κε ηελ παξάγξαθν 1Γ ηεο εγθπθιίνπ 38/6-6-2014 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, ζηελ νπνία
αλαθέξεηαη όηη: «Δθόζνλ θελσζεί, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν πεξίπηεξν …….. Σν δεκνηηθό
ζπκβνύιην κε απόθαζε ε νπνία εθδίδεηαη κεηά από γλώκε ηεο νηθίαο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο
θνηλόηεηαο θαη εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο πνηόηεηαο Εσήο, όπνπ απηή πθίζηαηαη, αποθαζίζει αν
θα διαηηρηθεί ηο κενωθέν περίπηερο ή θα απομακρυνθεί…».
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Σν ζπγθεθξηκέλν πεξίπηεξν θαηαξγείηαη κε ηελ πξννπηηθή λα κεηαθεξζεί εθεί (ζηελ
ίδηα ζέζε) περίπηερο ην νπνίν βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη παξακέλεη θιεηζηό
δεκηνπξγώληαο εζηία κόιπλζεο θαη έλα άζρεκν αηζζεηηθά απνηέιεζκα.
3.
Σην καηάπγηζη κενυθένηορ πεπιπηέπος επί ηηρ Πλαηείαρ Ομονοίαρ (άνυ
απιζηεπά), ιδιοκηηζίαρ Βαζηαπούσα Δςθςμίαρ.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 10531/424/29-08-2014 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ αλαθιήζεθε
ε άδεηα εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ ιόγσ ζαλάηνπ ηεο ηδηνθηήηξηαο θαη ζύκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1Γ ηεο εγθπθιίνπ 38/ 6-6-2014 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ζηελ νπνία
αλαθέξεηαη όηη: «Δθόζνλ θελσζεί, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν πεξίπηεξν …….. Σν δεκνηηθό
ζπκβνύιην κε απόθαζε ε νπνία εθδίδεηαη κεηά από γλώκε ηεο νηθίαο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο
θνηλόηεηαο θαη εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο πνηόηεηαο Εσήο, όπνπ απηή πθίζηαηαη, αποθαζίζει αν
θα διαηηρηθεί ηο κενωθέν περίπηερο ή θα απομακρυνθεί…».
Σν ζπγθεθξηκέλν πεξίπηεξν θαηαξγείηαη κε ηελ πξννπηηθή λα κεηαθεξζεί εθεί (ζηελ
ηδηα ζέζε) περίπηερο ην νπνίν βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη παξακέλεη θιεηζηό γηα
πνιιά ρξόληα δεκηνπξγώληαο εζηία κόιπλζεο θαη έλα άζρεκν αηζζεηηθά απνηέιεζκα, ελώ
γίλνληαη δηαξθώο θαηαγγειίεο από ην λνζνθνκείν γηα ηελ θαζαξηόηεηα πέξημ απηνύ.
4.
Σην καηάπγηζη κενυθένηορ πεπιπηέπος επί ηηρ Πλαηείαρ Σπιών ςμμάσυν (ένανηι
Ο..Δ.) ιδιοκηηζίαρ Παναγιυηοπούλος Ηυάνναρ.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 23126/1161/05-05-2017 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ
αλαθιήζεθε ε άδεηα εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ ιόγσ ζαλάηνπ ηεο ηδηνθηήηξηαο θαη ζύκθσλα
κε ηελ παξάγξαθν 1Γ ηεο εγθπθιίνπ 38/ 6-6-2014 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ζηελ νπνία
αλαθέξεηαη όηη: «Δθόζνλ θελσζεί, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν πεξίπηεξν …….. Σν δεκνηηθό
ζπκβνύιην κε απόθαζε ε νπνία εθδίδεηαη κεηά από γλώκε ηεο νηθίαο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο
θνηλόηεηαο θαη εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο πνηόηεηαο Εσήο, όπνπ απηή πθίζηαηαη, αποθαζίζει αν
θα διαηηρηθεί ηο κενωθέν περίπηερο ή θα απομακρυνθεί…».
Σν ζπγθεθξηκέλν πεξίπηεξν θαηαξγείηαη κε ηελ πξννπηηθή λα κεηαθεξζεί εθεί (ζηελ
ηδηα ζέζε) περίπηερο ην νπνίν βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη παξακέλεη θιεηζηό γηα
πνιιά ρξόληα δεκηνπξγώληαο εζηία κόιπλζεο θαη έλα άζρεκν αηζζεηηθά απνηέιεζκα.
5.
Σην διαηήπηζη συποηαξικά ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ γηα ηελ κειινληηθή κεηαθνξά αδεηώλ
εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξσλ ζηηο ππό θαηάξγεζε ζέζεηο κεηά από αηηήζεηο ηδηνθηεηώλ.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηα θνπβνύθιηα ησλ ππό θαηάξγεζε πεξηπηέξσλ ζα παξακείλνπλ σο
έρνπλ εθηόο ηνπ θνπβνπθιίνπ επί ηεο Πιαηείαο Σξηώλ πκκάρσλ (έλαληη Ο..Δ.) ην νπνίν ζα
επαλέιζεη ζηελ δηακόξθσζε πνπ πξνβιεπόηαλ ζηελ ζρεηηθή κειέηε γηα ηελ ελ ιόγσ πιαηεία.
Ζ παπούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγσο νομιμόηηηαρ ζηην Αποκενηπυμένη
Γιοίκηζη Πελοποννήζος, Γςηικήρ Δλλάδορ και Ηονίος.

Ζ Πποεδπεύοςζα

ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΟΛΩΜΟΤ

Ζ Γπαμμαηεύοςζα

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ

