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ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοςζα ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ (κηίπιο Λαδόποςλος), 

ζήκεξα, ηην 10
η
 Μαπηίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 12:00, κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 9/6-3-2020, ήιζαλ 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (9) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο 

Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Πέηξνο Ψσκάο – ηαθηηθό κέινο,  7] Αζαλάζηνο 

Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

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

ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 161/2020). 

Οη θ.θ. Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ, Γεώξγηνο Μαγηάθεο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο, θαη 

Μαξία Φηινπνύινπ δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (3) ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο: «Καηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ εθκίζζσζε ηζόγεηνπ 

θαηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο εληόο ηνπ θηεξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο 

Ιακαηηθώλ Λνπηξώλ Αξαρσβηηίθσλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Ρίνπ» (ζρεηηθό 

εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο θαη 

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

Σκήκα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο κε αξηζκό 3090/5-3-2020 θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό 

ηνπ θ. Γεκάξρνπ κε αξηζκό 3161/6-3-2020).  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

Η Οικονομική Επιηποπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην ζρεηηθό ηεύρνο δηαθήξπμεο 

δεκνπξαζίαο, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

 ύκθσλα κε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 «πεξί εθκίζζσζεο αθηλήησλ Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ» ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ  παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 196 ηνπ Ν. 4555/2018 (Κιεηζζέλεο) 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (Ν.4623/2019, άξζξν 3) 

3. Σν Π.Γ.270/81 «πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ 

δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ γηα εθπνίεζε ή εθκίζζσζε πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ 

θαη Κνηλνηήησλ (ΦΔΚ Α΄77/30/3/81)» 

4. Σελ παξ.1 ζη. ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Ν. 3852/2010 
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5. Σν ΦΔΚ 160 η. Α΄/26-8-1957 κε ην νπνίν ν ΔΟΣ παξαρσξεί ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο Ιακαηηθήο Πεγήο Αξαρσβηηίθσλ ζηελ ηόηε Κνηλόηεηα 

αξρνκέλεο από ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Νόκνπ θαη ιήμε κεηά από είθνζη δύν 

(22) έηε ήηνη ζηηο 31/12/1979 

6. Σν ΠΓ.899/1976 κε ην νπνίν αλαθεξύρηεθαλ πεξηνρέο ηεο ρώξαο σο 

Σνπξηζηηθνί Σόπνη 

7. Tν ΠΓ 983/1980, (ΦΔΚ 247 η. Α΄23-10-1980) κε ην νπνίν παξαηάζεθε ν 

ρξόλνο παξαρώξεζεο ηεο Ιακαηηθήο Πεγήο γηα κηα εηθνζηπεληαεηία (25) ήηνη 

από 31/12/1979- 31/12/2004 

8. Σνλ Νόκν 3498/2006 άξζξν 21 παξ. 2 απηνύ εδαθ. β νξίδεηαη όηη «πκβάζεηο 

κε ηηο νπνίεο παξαρσξήζεθαλ ή κηζζώζεθαλ ηακαηηθέο πεγέο από ηνλ ΔΟΣ ή 

ηελ αλώλπκε Δηαηξεία ΔΣΑΙΡΔΙΑ  ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Δ, ζε 

ηδηώηεο εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ κέρξη ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ κε 

ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22 θαη 23 ηνπ παξόληνο Νόκνπ, 

ε κε ηήξεζε ησλ νπνίσλ απνηειεί ιόγν θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο 

παξαρώξεζεο κίζζσζεο  ή ππνκίζζσζεο» 

9. Σνλ Νόκν 4049/23-12-2012, (ΦΔΚ 35 η. Α΄23-2-2012 άξζξν 39 παξ. 2), 

νξίδεηαη όηη: «ε δηάξθεηα ησλ Γηνηθεηηθώλ πξάμεσλ ή ζπκβάζεσλ κε ηηο 

νπνίεο παξαρσξήζεθαλ ή κηζζώζεθαλ από ην Γεκόζην ή ηνλ ΔΟΣ ή ηελ 

Αλώλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία Δηαηξεία αθηλήησλ Γεκνζίνπ Α.Δ 

ηακαηηθέο πεγέο νη νπνίεο είραλ ραξαθηεξηζηεί ηνπηθήο ή ηνπξηζηηθήο 

ζεκαζίαο πξν ηεο ηζρύνο ηνπ Ν. 3498/2006 ζε νξγαληζκό ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο ή αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο απηώλ παπαηείνονηαι για ζαπάνηα 

(40) έηη από ηην έναπξη ιζσύορ ηος παπόνηορ νόμος......ανηίζηοισα μποπεί 

να διενεπγείηαι και με μίζθωζη ή ςπομίζθωζη αςηών θαζώο θαη ζε 

ζύκπξαμε  κε ηξίηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή άιινπο θνξείο ζύκθσλα κε 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο» 

10. Σηο Γηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ΠΓ.59/2018 (ΦΔΚ 114 Α΄/29-6-2018) 

«Καηεγνξίεο θαη πεξηερόκελν ρξήζεσλ Γεο» 

 

θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 

1. Σελ Τπ’ αξηζ. 18/2018 Απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο 

Αξαρσβηηίθσλ ζύκθσλα κε ηελ νπνία ην Σνπηθό πκβνύιην γλσκνδνηεί 

ζεηηθά γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο  

2. Σελ από Ινύιην 2019 Κάηνςε – Απνηύπσζε Ιζνγείνπ ηεο Γ/λζεο 

Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ & Η/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

3. Σελ ππ’ αξηζ. 693/4-12-2019  Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ε δηεμαγσγή δεκόζηαο, θαλεξήο, πξνθνξηθήο, πιεηνδνηηθήο 

δεκνπξαζίαο, γηα ηελ εθκίζζσζε ελόο ηζόγεηνπ θαηαζηήκαηνο εληόο ηνπ 

θηεξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο Ιακαηηθώλ Λνπηξώλ Αξαρσβηηίθσλ ηεο 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Ρίνπ, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαηάζηεκα 

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο 

 

Καηαπηίζει θαη ζςνηάζζει ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο γηα ηελ εθκίζζσζε 

ηζόγεηνπ θαηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο εληόο ηνπ θηηξηαθνύ 
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ζπγθξνηήκαηνο Ιακαηηθώλ Λνπηξώλ Αξαρσβηηίθσλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Ρίνπ 

θαη ςπογπάθει ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

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

Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή νξίδεη ην πνζό ησλ 350,00 €, κεληαίσο, πιένλ 3,6% 

ραξηνζήκνπ γηα ην πξώην έηνο. 

 

 Διευκρινίζεται ότι: 

Ο Γήκνο Παηξέσλ έρεη ην δηθαίσκα ζπλέρηζεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο Ιακαηηθήο Πεγήο Αξαρσβηηίθσλ ην νπνίν επξίζθεηαη ζηελ 

παξαιηαθή νδό Διεπζεξίαο θαη Άγγεινπ ηθειηαλνύ ηεο Κνηλόηεηαο Αξαρσβηηίθσλ 

ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Ρίνπ. ην ελ ιόγσ θηηξηαθό ζπγθξόηεκα Ιακαηηθήο Πεγήο 

Αξαρσβηηίθσλ επξίζθεηαη έλα (1) ηζόγεην θαηάζηεκα κε ζπλνιηθή επηθάλεηα Δ= 

166,80 η.κ. ήηνη θύξηα αίζνπζα ηζνγείνπ Δ= 117,50η.κ., θνπδίλα (βνεζεηηθόο ρώξνο) 

Δ= 24,20€, Κνπδίλα Δ= 7,20 η.κ. θαη WC Δ= 17,90 η.κ..     

  

 

 

                   Ο Ππόεδπορ                                     Σα Παπόνηα Μέλη 

 

 

        ΔΘΟΝΤΗ ΠΛΕΑ  

 

  

ΦΩΣΘΟ ΔΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ 

ΘΩΑΝΝΗ ΣΘΜΠΟΤΚΗ 

ΠΕΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΑΘΑΝΑΘΟ ΜΟΔΕ 

ΘΕΟΔΩΡΟ ΞΤΛΘΑ 
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