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Οξζή επαλάιεςε                             13
η
 ςνεδπίαζη 

Δημοηικού ςμβοςλίος Παηπέων 

ηηρ 24
ηρ

 Θοςνίος 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα «Αλέκα ιούλη», ζην ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΘΑΚΟ 

ΣΑΔΘΟ, ζήκεξα ηελ 24
η
 Θοςνίος 2020, εκέξα Σεηάπηη θαη ώξα 17.30, κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε απιθμό 13/19-6-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη δόζεθε ζε 

όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζεο ζπλεδξίαζε, γηα ηελ 

εμέηαζε ησλ (21) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,  ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε 

ηνπ ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο- Γξακκαηεύσλ,  3) 

Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 4) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 5) Αζπξάγθαζνο 

Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 6) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 7) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 8) 

Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 10) ακνύξε- Βαγελά 

Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 11) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 12) Αζπξνύιηα νθία, 13) 

Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία, 14) Γθέζηα Δηξήλε, 15) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 16) Μνδέο Αζαλάζηνο, 17) 

Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 18) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 19) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 20) 

Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 21) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 22) Γξεγόξεο Ζιίαο, 23) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 

24) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 25) Κνπλάβεο Αληώληνο, 26) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 27) Παηνύραο 

Υξήζηνο, 28) Ρώξνο Γεώξγηνο, 29) βόιεο Κσλζηαληίλνο, 30) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 31) 

Σδαλάθνο Νηθόιανο, 32) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 33) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  34) 

Φσκάο Πέηξνο.  

Οη θ.θ. Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Καπθάο Γεώξγηνο,  Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, Ξπιηάο 

Θεόδσξνο, Φηινπνύινπ Μαξία θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ ήξζαλ αλ θαη θιήζεθαλ, 

σπέη δε Γπαμμαηεύονηορ αλέιαβε ν θ. Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο.  

Οη θ.θ. νισκνύ Αηθαηεξίλε- Αληηπξόεδξνο, Μαγηάθεο Γεώξγηνο, Νηάξνπ Μαξία, 

Μνίξαιεο Νηθόιανο,  Νηξίληαο Θεόδσξνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο θαη  Σξηαληαθπιιόπνπινο 

Ναπνιέσλ, δελ ήξζαλ από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγόηεξα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ 

ζηα πξαθηηθά.  

  Οη θ.θ Παπαληθήηαο Αλδξέαο θαη  Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, δελ ήξζαλ αλ θαη θιήζεθαλ, 

απνπζηάδνληεο δηθαηνινγεκέλα.  

 Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο 

Παηξέσλ. 

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

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

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ήδε ήξζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Νηάξνπ Μαξία, νισκνύ Αηθαηεξίλε 

Μαγηάθεο Γεώξγηνο θαη Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ,  ελώ έθπγαλ νη θ.θ. Σζηκπνύθεο 

Ησάλλεο, Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, Κνπλάβεο Αληώληνο θαη  Παπαδεκάηνο Νηθόιανο).  

 

 ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 9 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Παξαρώξεζε αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ Κνξίλζνπ θαη Μαληαθίνπ αξ. 6, από ην Γήκν 

Παηξέσλ ζηνλ Κνηλσληθό Οξγαληζκό, γηα ιεηηνπξγία Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ θαη έθδνζε 

ησλ ζρεηηθώλ αδεηώλ από ηνλ ΚΟΓΖΠ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ», (ζρεηηθό 

εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Πνιενδνκηθνύ- Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη 

Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο- Γξαθείν Αλη/ξρνπ Πνιενδ.- Κπθινθ. ρεδηαζκνύ, Γόκεζεο θαη 

Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο- κε αξηζ. 7923/24-6-2020 θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 7927/24-6-2020).  
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 Σο ώμα, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ 

εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο πεξί δσξεάλ παξαρώξεζεο ηεο ρξήζεο δεκνηηθώλ αθηλήησλ (άξζξν 

185 παξ. 2 ηνπ Ν 3463/2006), ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ν Γήκνο Παηξέσλ κε απόθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ κπνξεί λα παξαρσξεί ρσξίο αληάιιαγκα ηε ρξήζε 

δεκνηηθώλ αθίλεησλ ηνπ ζε λνκηθά πξόζσπα πνπ αζθνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν 

δξαζηεξηόηεηα πνπ είλαη θνηλσθειήο ή πξνάγεη ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα, εθόζνλ 

θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ επηηέιεζε ησλ ζθνπώλ ηνπο γηα νξηζκέλν ή γηα αόξηζην 

ρξνληθό δηάζηεκα 

2. Σελ αξηζ. 8352/30.1.2018 ζύκβαζε έξγνπ κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηνπ 

αλάδνρνπ θνπ Αλησλίνπ Κνπθνπβίλε 

3. Σν αξηζ. 4051/25.5.2017 έγγξαθν ηεο Δηαηξείαο Αθηλήησλ Γεκνζίνπ κε ην νπνίν 

γίλεηαη γλσζηό όηη ην Γηνηθεηηθό ηεο πκβνύιην απνθάζηζε ηελ παξαρώξεζε, κε 

αληάιιαγκα, ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ ΑΒΚ 619 ζπλνιηθνύ εκβαδνύ πεξίπνπ 940 ηκ 

πξνο ην Γήκν Παηξέσλ,  κε ζθνπό λα ρξεζηκνπνηεζεί σο Παηδηθόο ηαζκόο 

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην εγκπίνει: 

1. Σελ παξαρώξεζε από ην Γήκν Παηξέσλ ζηνλ Κνηλσληθό Οξγαληζκό ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, άλεπ αληαιιάγκαηνο, γηα ρξνληθό δηάζηεκα 15 εηώλ, ηεο ρξήζεο ηνπ 

αθίλεηνπ πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Κνξίλζνπ θαη Μαληαθίνπ 6, πξνθείκελνπ λα 

δεκηνπξγεζεί απνθιεηζηηθά Βξεθνλεπηαθόο ηαζκόο. Ζ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ 

αδεηώλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνύ ζα γίλεη από ηνλ Κνηλσληθό Οξγαληζκό. 

 

Θα ππνγξαθεί ζρεηηθή ζύκβαζε ρξεζηδαλείνπ κε ηνπο παξαθάησ όξνπο: 

Ο Κνηλσληθόο Οξγαληζκόο (ρξεζάκελνο) ππνρξενύηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο 

ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο λα δηαηεξεί ηνπο ρώξνπο ηνπ αθηλήηνπ θαζώο θαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο (ειεθηξηθέο θαη πδξαπιηθέο) ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη λα ην απνδώζεη ζην 

Γήκν Παηξέσλ ζηελ ίδηα θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε, άιισο ζα ππνρξενύηαη ζε 

απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο ή θζνξάο πνπ ηπρόλ πξνθιεζεί. 

Ο «ρξεζάκελνο» ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηνλ παξαρσξεζέληα θαζαξό θαη λα ηνλ 

ρξεζηκνπνηεί θαηά ηέηνην ηξόπν πνπ λα κε δεκηνπξγεί θακία θζνξά ή βιάβε ζε απηόλ θαη 

λα κε ζίγεη ηελ εζπρία, εξγαζία, ηελ αζθάιεηα θαη ηα ρξεζηά ήζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε 

επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε πξνο απνθαηάζηαζε θάζε θζνξάο, βιάβεο ή δεκίαο πνπ ηπρόλ 

πξνμελήζεη. 

Ο «ρξεζάκελνο» επζύλεηαη γηα θάζε θζνξά ή κεηαβνιή ηνπ ρώξνπ είηα πξνέξρεηαη 

από ζπκθσλεκέλε ρξήζε είηε όρη. 

Ο «ρξεζάκελνο» απαγνξεύεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζην αθίλεην νπνηαδήπνηε, 

παξέκβαζε ή κεηαηξνπή ή κεηαξξύζκηζε ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη νη όπνηεο ηπρόλ εξγαζίεο γίλνπλ δε ζα δηθαηνύληαη απνδεκίσζεο 

από ην Γήκν, ζα παξακείλνπλ κεηά ην ηέινο ηεο παξαρώξεζεο ηεο ρξήζεο πξνο όθεινο ηνπ 

Γήκνπ. 

Ο «ρξεζάκελνο» ππνρξενύηαη λα θάλεη θαιή θαη επηκειή ρξήζε ηνπ ρώξνπ. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε γηα ηηο δαπάλεο πξνο απνθαηάζηαζε θάζε 
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θζνξάο, βιάβεο ή δεκίαο πνπ ζα πξνμελήζεη ζην ρώξν. Δπίζεο νθείιεη λα επηδεηθλύεη γηα 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ δήκνπ, ηελ ίδηα επηκέιεηα πνπ επηδεηθλύεη γηα ηα ίδηα 

πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία. 

Ο «ρξεζάκελνο» ζα επηβαξύλεηαη κε όιεο ηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ρώξνπ, ηηο δαπάλεο ησλ ινηπώλ παγίσλ εμόδσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ 

θαζώο θαη κε ηελ πιεξσκή ησλ θαηαλαιώζεσλ ηεο ΓΔΖ, ΓΔΤΑΠ θιπ θαηά ην πνζνζηό 

πνπ ηνπ αληηζηνηρεί. 

Ο «ρξεζάκελνο» ππνρξενύηαη πιελ ησλ αλσηέξσ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Δληαίνπ 

Φόξνπ Ηδηνθηεζία Αθηλήηνπ (ΔΝΦΗΑ) πνπ αλαινγεί, ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο, ηνλ 

ηξόπν ππνινγηζκνύ θαη ηηο ξπζκίζεηο ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο. 

Ο «ρξεζάκελνο» επηβαξύλεηαη κε ην αλαινγνύλ ηέινο ραξηνζήκνπ ηεο ζύκβαζεο 

ρξεζηδαλείνπ. 

Ο «ρξεζάκελνο» δεζκεύεηαη όηη γλσξίδεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηελ νπνία 

επξίζθεηαη ην θηίξην θαη νη ινηπνί ρώξνη. 

ε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσξεάλ παξαρώξεζεο ν Γήκνο Παηξέσλ ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην ρώξν απηό όπνηε θαη όηαλ ζειήζεη. 

Ζ θαηαγγειία ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ρξεζηδαλείνπ κπνξεί λα γίλεη νπνηεδήπνηε 

από ην Γήκν Παηξέσλ θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν θαη αηηία ρσξίο λα δύλαηαη λα αληηηαρζεί 

ζηελ θαηαγγειία απηή ν «ρξεζάκελνο», ν νπνίνο ππνρξενύηαη λα απνδώζεη ζην Γήκν 

Παηξέσλ ηε ρξήζε ηνπ αλσηέξσ ρώξνπ εληόο ελόο (1) κελόο από ηελ επίδνζε ηεο 

θαηαγγειίαο απηήο. 

Γηα θάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζηε ζύκβαζε ρξεζηδαλείνπ, εθαξκόδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 810 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, πεξί ρξεζηδαλείνπ. Καηά ηα ινηπά 

ζύκβαζε δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο. 

Γα θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζεο απνθιεηζηηθώο 

αξκόδηα νξίδνληαη ηα Γηθαζηήξηα Παηξώλ. 

Όινη νη όξνη ηεο παξνύζαο ζεσξνύληαη σο ζπνπδαίνη, ε δε παξάβαζε νηνπδήπνηε εμ’ 

απηώλ παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα ζε νηνλδήπνηε ζπκβαιιόκελν λα πξνβεί ζε θαηαγγειία 

ζύκβαζεο. 

Ζ παξνύζα ζύκβαζε ρξεζηδαλείνπ ηξνπνπνηείηαη κόλν εγγξάθσο απνθιεηόκελνπ 

νπνηνδήπνηε άιινπ απνδεηθηηθνύ κέζνπ. 

 

2. Εξοςζιοδοηεί ηνλ θ. Κώζηα Πειεηίδε - Γήκαξρν Παηξέσλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο ρξεζηδαλείνπ. 

 

             

                Ο Ππόεδπορ                 Ο Γπαμμαηεύων 

 

ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ    ΝΘΚΟΛΑΟ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟ 
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