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 Φεβροσαρίοσ 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην θηίρηο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 

ζήκεξα ηελ 12
ε
 Φεβροσαρίοσ 2020, εκέξα Τεηάρηε θαη ώξα 17.30, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε 

ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αρηζκό 3/7-2-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη δόζεθε ζε όινπο ηνπο 

θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ήιζαλ γηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (43) ζεκάησλ ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε- Αληηπξόεδξνο, 3) 

Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία- Γξακκαηεύνπζα, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- 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) 

Γθέζηα Δηξήλε, 14) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 15) Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 16) Μνδέο Αζαλάζηνο, 17) 

Νηάξνπ Μαξία, 18) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 19) Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 20) Σνπιγαξίδεο 

Θεόδσξνο, 21) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 22) Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 23) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 

24) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 25) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 26) Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, 27) 

Μνίξαιεο Νηθόιανο, 28) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 29) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 30) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 

31) Παηνύραο Υξήζηνο, 32) Ρώξνο Γεώξγηνο, 33) βόιεο Κσλζηαληίλνο, 34) ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 

35) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 36) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 37) Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, 38) 

Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 39) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  40) Φσκάο Πέηξνο.  

 Οη θ.θ. Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, Καπθάο Γεώξγηνο, Κνπλάβεο Αληώληνο,  

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

Γρακκαηεύοσζας αλέιαβε ε θα Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία.  

Οη θ.θ. Γξεγόξεο Ζιίαο θαη Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, δελ ήξζαλ αλ θαη θιήζεθαλ, 

απνπζηάδνληεο δηθαηνινγεκέλα.  

Οη θ.θ.  Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο θαη  Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, δελ ήξζαλ από ηελ αξρή 

ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγόηεξα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.   

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 έθπγαλ από ηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 

Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Μνίξαιεο Νηθόιανο, Φσκάο Πέηξνο, Νηξίληαο Θεόδσξνο, 

Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο, Ξπιηάο Θεόδσξνο, βόιεο Κσλζηαληίλνο, νισκνύ 

Αηθαηεξίλε θαη Σζηκπνύθεο Ησάλλεο).  

 

 ην ηέινο, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 4 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Έγθξηζε ηεο αξηζ. 14/2020 απόθαζεο ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑΠ, ε νπνία αθνξά ζηελ αγνξά 

αθηλήηνπ ζηελ Πάηξα, γηα ζηέγαζή ηεο», (ζρεηηθή ε αξηζ. 14/2020 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο 

ΓΔΤΑΠ θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ- κε αξηζκό 1175/29-1-2020). 

 

 Το Σώκα, κε ηε δηεπθξίληζε όηη ελ ησ κεηαμύ απνρώξεζαλ από ηε ζπλεδξίαζε νη 

θ.θ. Σδαλάθνο Νηθόιανο θαη Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε 

ηελ αξηζ. 14/2020 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΠ, θαζώο θαη όια ηα ζρεηηθά επί ηνπ 

ζέκαηνο έγγξαθα θαη ζπγθεθξηκέλα:  

1. Σελ  από 4/2/2019 Σερληθή Έθζεζε –Μειέηε. 
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2. Σελ αξ. 70/21-2-2019  απόθαζε Γ.. ΓΔΤΑΠ (έγθξηζε έθδνζεο πξόζθιεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  γηα αγνξά απηνηεινύο θηηξίνπ γηα εγθαηάζηαζε ηεο ΓΔΤΑΠ 

θαη έγθξηζε  ζρεδίνπ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο). 

3. Σελ αξ. 71/21-2-2019 απόθαζε Γ.. (πεξί ζπγθξόηεζεο επηηξνπήο γηα ηελ δηαδηθαζία 

αμηνιόγεζεο ηπρόλ πξνζθνξώλ πνπ ζα ππάξμνπλ από ηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα αγνξά απηνηεινύο θηηξίνπ.) 

4. Σν από 14-3-2019 πξαθηηθό  ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξ. 71/21-2-2019 

απόθαζε Γ.. (ζύκθσλα κε ην νπνίν δηαπηζηώλεηαη όηη θακία πξνζθνξά δελ 

ππνβιήζεθε) 

5. Σελ αξ. 111/18-3-2019 απόθαζε Γ.. (ηεο έγθξηζεο ηνπ από 14-3-2019 πξαθηηθνύ ηεο 

επηηξνπήο θαη αλάζεζε ζε απηή, ηεο έξεπλαο αγνξάο γηα ηελ εμεύξεζε απηνηεινύο 

αθηλήηνπ, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ ηέζεθαλ κε ηελ αξ. 70/2019 απόθαζε Γ.., γηα 

ηελ θάιπςε ησλ ζηεγαζηηθώλ αλαγθώλ ηεο ΓΔΤΑΠ). 

6. Σελ αξ. 449/21-10-2019 απόθαζε Γ.. (πεξί ζπγθξόηεζεο λέαο πεληακεινύο επηηξνπήο 

γηα ηελ έξεπλα αγνξάο απηνηεινύο θηηξίνπ γηα ηελ θάιπςε  ησλ ζηεγαζηηθώλ  αλαγθώλ 

ηεο ΓΔΤΑΠ, κεηά ηελ αξ. 522/25-4-2019 απόθαζε  ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί 

νξηζκνύ ησλ  κειώλ  ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΠ). 

7. Σελ από 12-11-2019 εηζήγεζε  ηεο επηηξνπήο έξεπλαο αγνξάο. 

8. Σελ αξ. 467/15-11-2019 απόθαζε Γ.. (πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ηεο ΓΔΤΑΠ ζηελ 

ειεθηξνληθή δεκνπξαζία  ζύκθσλα κε ηελ από 8-11-2019 «Πξόζθιεζε ππνβνιήο  

πξνζθνξάο γηα ηελ απόθηεζε  αθηλήησλ κέζσ ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο Δ-AUCTION, 

ηεο PQH Δληαία Δηδηθή Δθθαζάξηζε Α.Δ.» γηα ηελ αγνξά αθηλήηνπ. 

9. Σελ αξ. 468/15-11-2019 απόθαζε Γ.. (πεξί έγθξηζεο  πξσηνγελνύο αηηήκαηνο 

αλάιεςεο δαπάλεο γηα αγνξά απηνηεινύο θηηξίνπ γηα ηελ θάιπςε  θηηξηαθώλ αλαγθώλ 

ζηέγαζεο ηεο ΓΔΤΑΠ ζηελ Πάηξα). 

10. Σελ αξ. 531/11-12-2019 απόθαζε Γ.. (πεξί ζπκκεηνρήο ηεο ΓΔΤΑ Πάηξαο ζηελ 

ειεθηξνληθή δεκνπξαζία  ζύκθσλα κε ηελ από 8-11-2019 «Πξόζθιεζε  ππνβνιήο  

πξνζθνξάο  γηα ηελ απόθηεζε αθηλήησλ κέζσ ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο Δ-AUCTION, 

ηεο PQH Δληαία Δηδηθή Δθθαζάξηζε Α.Δ.» γηα ηελ αγνξά αθηλήηνπ. 

11. Σνλ  έιεγρν ηίηισλ ηδηνθηεζίαο  ηνπ αθηλήηνπ (αξ. πξση. 20241Γ/11-12-201 έγγξαθν 

ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθώλ. 

12. Σελ αξ. 533/19-12-2019 απόθαζε Γ.. (πεξί ππνβνιήο δεζκεπηηθήο πξνζθνξάο γηα 

ηελ αγνξά αθηλήηνπ). 

 

Καηά ηελ ςεθνθνξία ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο, νη θ.θ. ηαλίηζαο Υαξάιακπνο θαη 

Γνύξνο Αζαλάζηνο δήισζαλ όηη θαηαυεθίδοσλ, ελώ ν θ. Βνξίζεο Γηνλύζηνο  δήισζε 

«ιεσθό».   
Με ηε δηεπθξίληζε όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4555/2018 κε ην νπνίν 

αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/2010, «αλ θάπνην κέινο αρλεζεί ςήθν ή δώζεη 

ιεσθή υήθο, ιογίδεηαη φς παρόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο 

απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ σποιογίδοληαη ζηελ 

θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ», ηο Σώκα: 
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ΚΑΤΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ: 
(24 ζεηηθέο ςήθνη, 2 «θαηά») 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 1069/80 θαη ην άξζξν 2 παξ. 4β ηνπ Καλνληζκνύ 

Γηαρείξηζεο ηεο ΓΔΤΑΠ, εγθρίλεη ηελ αξηζ. 14/2020 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΠ, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία,  ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην:  

 

1) Απνδέρεηαη ην από 20-12-2019 (αξ. πξση. ΓΔΤΑΠ 1200
Α
/15-1-2020) πξαθηηθό 

θαηαθύξσζεο  θαη αλαθήξπμεο ππεξζεκαηηζηή πνπ ζπλέηαμε ε εηαηξεία PQH Δληαία 

Δηδηθή Δθθαζάξηζε Α.Δ., ζύκθσλα κε ην νπνίν θαηαθπξώλεηαη ε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία  γηα ην αθίλεην πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2.1 κε αξηζκό 5 ηεο από 8-11-

2019 πξόζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο ηεο PQH ζηελ ΓΔΤΑ Παηξώλ (ΓΔΤΑΠ), ήηνη 

49 νξηδνληίσλ ηδηνθηεζηώλ εληόο δησξόθνπ  θηηξίνπ θαηαζηεκάησλ θαη γξαθείσλ 

ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 5.046,57 η.κ., ζε νηθόπεδν  επηθαλείαο  3.016,53 η.κ. επί ηεο νδνύ 

Γιαύθνπ 93 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ησλ εθθαζαξηδνκέλσλ Αρατθή πλεηαηξηζηηθή 

Σξάπεδα ΤΝ.Π.Δ. (ππό εηδηθή εθθαζάξηζε) θαη Αθίλεηα Πάηξαο Α.Δ., θαη 

αλαθεξύζζεηαη  ππεξζεκαηηζηήο ε ΓΔΤΑ Παηξώλ έλαληη ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηνπ ελόο 

εθαηνκκπξίνπ επηαθνζίσλ δέθα ρηιηάδσλ εθαηό επξώ (1.710.100,00€). 

2) Γηα ηελ κεηαβίβαζε ηνπ αθηλήηνπ εγθξίλεη ηε ζύλαςε ζπκβνιαίνπ αγνξαπσιεζίαο. 

3) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΠ γηα ηελ ππνγξαθή  ηνπ ζπκβνιαίνπ 

αγνξαπσιεζίαο πνπ ζα ζπλαθζεί θαζώο θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα πνπ ζα 

πξνθύςεη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ θαηαθπξσζέληνο αθηλήηνπ. 

4) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή λα αλαξηήζεη πεξίιεςε ηεο απόθαζεο ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο. 

 

 

           Ο Πρόεδρος                                                                    Η Γρακκαηεύοσζα 

 

 ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ                                            ΘΟΥΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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