
Απιθμόρ 81 

8
η
 ςνεδπίαζη 

Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ευήρ Γήμος Παηπέυν 

ηηρ 23
ηρ

 Οκηυβπίος 2020 

--------------------------- 
 

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 23
η
 Οκηυβπίος 2020, εκέξα Παπαζκεςή θαη ώξα 11.00 π.μ. 

κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε αξηζκό 

8/19-10-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Δπιηποπήρ 

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

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα ελλέα (9) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξόεδξνο 2) Γηνλύζηνο Πιέζζαο - ηαθηηθό κέινο 3) Νηθόιανο 

Αζπξάγθαζνο – ηαθηηθό κέινο 4) Ήξα – Δηξήλε Κνπξή – ηαθηηθό κέινο 5) Θεόδσξνο Ξπιηάο 

– ηαθηηθό κέινο 6) Γηνλύζηνο Βνξίζεο– ηαθηηθό κέινο 7) Αζαλάζηνο Γνύξνο – ηαθηηθό κέινο 

θαη 8) Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 

7
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απόθαζεο 83/2020). 

Οη θ.θ. Υξήζηνο Μπαθαιάξνο, Υξήζηνο Κνξδάο, Γεκήηξηνο Πειεθνύδαο θαη Γεώξγηνο 

Ρώξνο - ηαθηηθά κέιε δελ εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

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

ζπλεδξηάζεσο. 

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην (6ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

«Μεηαηόπηζε πεξηπηέξσλ ζε ππό θαηάξγεζε ζέζεηο θελσζέλησλ πεξηπηέξσλ (απόθαζε 15/28-

7-2020 πκβνπιίνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κεληξηθνύ Σνκέα), ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ 

ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 13942/8-10-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ 

θαη ηελ ππ’ αξηζ. 13696/05-10-2020 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, 

Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο 

- Γ/λζε Σνπηθήο Οηθνλνκίαο - Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρύζκηζεο Δκπνξηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ), ην νπνίν έρεη σο εμήο: «Πξνο- Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 

Εσήο- Δληαύζα- ΘΔΜΑ: «Μεηαηόπηζε πεξηπηέξσλ ζε ππό θαηάξγεζε ζέζεηο θελσζέλησλ 

πεξηπηέξσλ». -Σίζεηαη ππόςε ε ππ’ αξηζ. 15/28-07-2020 απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κεληξηθνύ Σνκέα κε ζέκα «Μεηαηόπηζε πεξηπηέξσλ ζε ππό 

θαηάξγεζε ζέζεηο θελσζέλησλ πεξηπηέξσλ» θαη παξαθαινύκε γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο 

απόθαζεο -Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο 

Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο Γηνλύζηνο Πιέζζαο».- 

 

Ζ Δπιηποπή Ποιόηηηαρ Ευήρ, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ 

εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, ηνλ αξκόδην ππεξεζηαθό παξάγνληα θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ 

κειώλ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 94 παξ. 6 εδ.34 θαη άξζξν 95 παξ 1
α 

ηνπ Ν. 

3852/2010 πεξί πξόζζεησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο Γήκνπο, ηνπ άξζξνπ 76 παξ. 
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3 ηνπ Ν. 4257/14 -4-2014 (Αξ. θύι. 93/Σεύρνο Α) θαη ηεο παξαγξάθνπ 1Γ ηεο εγθπθιίνπ 

38/6-6-2014 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 

1.  Σελ αξ. πξση. 19629/29-5-2020 αίηεζε ηεο Αλδξηνπνύινπ ηαπξνύιαο, ηδηνθηήηξηαο 

ηνπ πεξηπηέξνπ επί ηεο νδνύ Γνύλαξε 1, κε ηελ νπνία δεηά ηελ κεηαηόπηζε κεηαθνξά ηνπ 

πεξηπηέξνπ ηεο ζηε ζέζε ηνπ ππό θαηάξγεζε θελσζέληνο πεξηπηέξνπ επί ηεο νδνύ Αγίνπ 

Αλδξένπ θαη Γνύλαξε (πιαηεία Πίλδξνπ). 

2.  Σελ αξ. πξση. 20886/4-6-2020 αίηεζε ηεο Καλειιαθνπνύινπ Μαξίαο, ηδηνθηήηξηαο ηνπ 

πεξηπηέξνπ επί ηεο νδνύ Γνύλαξε θαη Ρήγα Φεξαίνπ, κε ηελ νπνία δεηά ηελ κεηαηόπηζε 

κεηαθνξά ηνπ πεξηπηέξνπ ηεο ζηε ζέζε ηνπ ππό θαηάξγεζε θελσζέληνο πεξηπηέξνπ επί ηεο 

νδνύ Ηεξνζένπ θαη νισκνύ. 

3.  Σελ αξ. πξση. 22134/11-6-2020 αίηεζε ηνπ Γηώηε Λάκπξνπ, ηδηνθηήηε ηνπ πεξηπηέξνπ 

επί ηεο νδνύ Καπνδηζηξίνπ θαη Κνπκαληώηε, κε ηελ νπνία δεηά ηελ κεηαηόπηζε κεηαθνξά ηνπ 

πεξηπηέξνπ ηνπ  ζηε ζέζε ηνπ ππό θαηάξγεζε θελσζέληνο πεξηπηέξνπ επί ηεο νδνύ 

Αθξσηεξίνπ (έκπξνζζελ λέαο ιαραλαγνξάο). 

4.  Σελ αξ. πξση. 28591/7-7-2020 αίηεζε ηνπ Φσηόπνπινπ Υξήζηνπ, ηδηνθηήηε ηνπ 

πεξηπηέξνπ επί ηεο νδνύ Σζεξηίδνπ (έμσζελ Ννζνθνκείνπ Αγίνπ Αλδξέα), κε ηελ νπνία δεηά 

ηελ κεηαηόπηζε κεηαθνξά ηνπ πεξηπηέξνπ ηνπ ζηε ζέζε ηνπ ππό θαηάξγεζε θελσζέληνο 

πεξηπηέξνπ επί ηεο Πιαηείαο Οκνλνίαο (άλσ αξηζηεξά). 

5.  Σελ αξ. πξση. 29919/14-7-2020 αίηεζε ηεο Παπαιεμαλδξνπνύινπ Οπξαλίαο, 

ηδηνθηήηξηαο ηνπ πεξηπηέξνπ επί ηεο νδνύ Δξκνύ θαη Όζσλνο Ακαιίαο, κε ηελ νπνία δεηά ηελ 

κεηαηόπηζε κεηαθνξά ηνπ πεξηπηέξνπ ηεο ζηε ζέζε ηνπ ππό θαηάξγεζε θελσζέληνο 

πεξηπηέξνπ επί ηεο Πιαηείαο Σξηώλ πκκάρσλ (έλαληη Ο..Δ.). 

6.  Σν αξηζ. 19629/16-7-2020 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρύζκηζεο 

Δκπνξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ πξνο ηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Κεληξηθνύ Σνκέα.  

7.  Σελ αξηζ. 15/28-7-2020 Απόθαζε επί ηνπ ζέκαηνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 

Κεληξηθνύ Σνκέα,  

 

η Δπιηποπή Ποιόηηηαρ Ευήρ ειζηγείηαι ζηο Γημοηικό ςμβούλιο να εγκπίνει: 

 

1.  Σελ Μεηαηόπηζε – Μεηαθνξά ηνπ πεξηπηέξνπ πνπ βξίζθεηαη, επί ηεο νδνύ Γνύλαξε 1, 

ηδηνθηεζίαο Ανδπιοπούλος ηαςπούλαρ, ζηε ζέζε ηνπ ππό θαηάξγεζε θελσζέληνο 

πεξηπηέξνπ επί ηεο νδνύ Αγίνπ Αλδξένπ θαη Γνύλαξε (πιαηεία Πίλδνπ) . 

2.  Σελ Μεηαηόπηζε – Μεηαθνξά ηνπ πεξηπηέξνπ πνπ βξίζθεηαη, επί ηεο νδνύ Γνύλαξε θαη 

Ρήγα Φεξαίνπ, ηδηνθηεζίαο Κανελλακοπούλος Μαπίαρ, ζηε ζέζε ηνπ ππό θαηάξγεζε 

θελσζέληνο πεξηπηέξνπ επί ηεο νδνύ Ηεξνζένπ θαη νισκνύ. 

3.  Σελ Μεηαηόπηζε – Μεηαθνξά ηνπ πεξηπηέξνπ πνπ βξίζθεηαη, επί ηεο νδνύ 

Καπνδηζηξίνπ θαη Κνπκαληώηε, ηδηνθηεζίαο Γιώηη Λάμππος, ζηε ζέζε ηνπ ππό θαηάξγεζε 

θελσζέληνο πεξηπηέξνπ επί ηεο νδνύ Αθξσηεξίνπ (έκπξνζζελ λέαο ιαραλαγνξάο). 

4.  Σελ Μεηαηόπηζε – Μεηαθνξά ηνπ πεξηπηέξνπ πνπ βξίζθεηαη, επί ηεο  νδνύ Σζεξηίδνπ 

(έμσζελ Ννζνθνκείνπ Αγίνπ Αλδξέα, ηδηνθηεζίαο Φυηόποςλος Υπήζηος, ζηε ζέζε ηνπ ππό 

θαηάξγεζε θελσζέληνο πεξηπηέξνπ επί ηεο Πιαηείαο Οκνλνίαο (άλσ αξηζηεξά). 

5.  Σελ Μεηαηόπηζε – Μεηαθνξά ηνπ πεξηπηέξνπ πνπ βξίζθεηαη, επί ηεο νδνύ Δξκνύ θαη 

Όζσλνο Ακαιίαο, ηδηνθηεζίαο Παπαλεξανδποπούλος Οςπανίαρ, ζηε ζέζε ηνπ ππό 

θαηάξγεζε θελσζέληνο πεξηπηέξνπ επί ηεο Πιαηείαο Σξηώλ πκκάρσλ (έλαληη Ο..Δ.).  

ΑΔΑ: ΨΝΡΟΩΞΙ-ΦΑΕ



 Δηδηθώο γηα ην θνπβνύθιην πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Πιαηείαο Σξηώλ πκκάρσλ (έλαληη 

Ο..Δ.) ζεκεηώλεηαη όηη ε ηδηνθηήηξηα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα επαλαθέξεη ην θνπβνύθιην ζηηο 

αθξηβείο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε κειέηε κε ηίηιν «Πεδνδξόκεζε ηεο νδνύ Αγίνπ 

Νηθνιάνπ, ησλ εθαηέξσζελ ηεο Πιαηείαο Σξηώλ πκκάρσλ νδώλ θαη δηακόξθσζε ηεο 

Πιαηείαο Σξηώλ πκκάρσλ» θαη ζύκθσλα κε ηα ζρεηηθά ζρέδηα. 

 Σα θνπβνύθιηα ησλ ππό κεηαηόπηζε πεξηπηέξσλ δελ ζα κεηαθεξζνύλ ζηε λέα ζέζε 

θαζόηη ηα ππάξρνληα θνπβνύθιηα ησλ θελσζέλησλ πεξηπηέξσλ βξίζθνληαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε.  

 Ζ απνμήισζε ησλ πεξηπηέξσλ επί ηεο νδνύ Γνύλαξε 1, Γνύλαξε θαη Ρήγα Φεξαίνπ, 

Καπνδηζηξίνπ θαη Κνπκαληώηε, Σζεξηίδνπ (έμσζελ λνζνθνκείνπ Αγίνπ Αλδξέα) θαη επί ηεο 

Δξκνύ θαη Όζσλνο Ακαιίαο ζα γίλεη κε επζύλε θαη έμνδα ηνπ Γήκνπ εθόζνλ νη ηδηνθηήηεο 

νινθιεξώζνπλ ηελ δηαδηθαζία απνμήισζεο ηεο παξνρήο ξεύκαηνο. 

 

 

 

Ο Ππόεδπορ                                         Σα  ςμμεηέσονηα Μέλη 

 

 

ΜΗΥΑΖΛ  ΑΝΑΣΑΗΟΤ          ΓΗΟΝΤΗΟ ΠΛΔΑ 

        ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 

        ΖΡΑ – ΔΗΡΖΝΖ ΚΟΤΡΖ 

               ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

               ΓΗΟΝΤΗΟ ΒΟΡΗΖ 

        ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ 

        ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 
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