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Αριθμός  753    

38
η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέφν 

ηης 27
ης

 Οκηφβρίοσ 2020 

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

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 27
η
 Οκηφβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 38/23-

10-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

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

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (33) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3] 

Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 4] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 5] Ισάλλεο 

Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 7] 

Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Οη θ.θ. Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό 

κέινο, εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 εθηόο ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο 743/2020) 

Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 17
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

761/2020).  

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό 

κέινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 

δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (8) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«1) Έγθξηζε ηνπ από 16-10-2020 πξαθηηθνύ Άγνλεο επαλαιεπηηθήο κε απόθαζε 

Γεκάξρνπ δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ελόο ηζνγείνπ θηηξίνπ Κ5 Τγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο, κεηά ηνπ επ’ απηνύ ππαίζξηνπ ρώξνπ ΝΚ3 γηα αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ εληόο ηνπ θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο «ρώξνο παιαηώλ θαγείσλ θαη 

2) Σελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ θηηξίνπ κε λένπο επλντθόηεξνπο όξνπο δηαθήξπμεο», 

(ζρεηηθό ην αξηζ. 14841/22-10-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε 

αξηζ. 14713/21-10-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνύ-Κπθινθνξηαθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – Γ/λζε Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ θαη 

Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – Σκήκα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - 

Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) – Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε 

Απόθαζεο πεξί: 1)  θαηαθύξσζεο ηνπ από 16-10-2020 πξαθηηθνύ Άγνλεο  επαλαιεπηηθήο 

κε Απόθαζε  Γεκάξρνπ δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ελόο ηζόγεηνπ θηεξίνπ Κ5 

Τγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, κεηά ηνπ επ’ απηνύ ππαίζξηνπ ρώξνπ ΝΚ3 γηα αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ εληόο ηνπ θηεξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο  «ρώξνο παιαηώλ θαγείσλ θαη 

2) ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ θηεξίνπ κε λένπο επλντθόηεξνπο όξνπο δηαθήξπμεο΄΄ - 

Έρνληαο ππ’ όςε: - 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192, παξάγξαθνο 1, «Δθκηζζώζεηο 

αθηλήησλ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ» ηνπ Ν.3463/2006, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από 

ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 196 ηνπ Ν.4555/2018 (Κιεηζζέλεο) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 201 «Γεκνπξαζίεο» ηνπ Ν.3463/2006 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα. - 2. 
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Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.270/1981 (ΦΔΚ 77/30.03.1981 ηεύρνο Α΄) «Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ 

νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ δη’ εθπνίεζηλ ή 

εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». - 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4, 

παξάγξαθνο 1, πεξίπησζε ηβ΄ ηνπ Π.Γ.34/1995 «Μή πξνζηαηεπόκελεο κηζζώζεηο» όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.2741/1999 (ΦΔΚ 199/1999 

ηεύρνο Α΄). - 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, παξάγξαθνο 1, πεξίπησζε ζ, «Οηθνλνκηθή 

επηηξνπή - Αξκνδηόηεηεο» ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», πνπ θαζνξίδεη ηηο 

αξκνδηόηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ είλαη ε 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ, ε ζύληαμε ησλ δηαθεξύμεσλ, ε θαηαθύξσζε θάζε κνξθήο 

δεκνπξαζηώλ θαη δηαγσληζκώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ πνπ αθνξνύλ ζε έξγα, 

κειέηεο, πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη ηελ πεξίπη. α' ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 4674/20 

(ΦΔΚ 53/11.03.2020 ηεύρνο Α'). - 5. Σελ ππ’ αξηζκό 35/12-02-2020 (ΑΓΑ: ΧΗ6ΦΧΞΙ-

ΡΔΝ) Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ πεξί ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο 

Γεκνπξαζηώλ κέρξη 31-12-2020 θαζώο θαη ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 4773/31-01-2020 

(ΑΓΑ: 6ΔΞ6ΧΞΙ-7ΓΙ) Απόθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηόηεηαο 

Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ. - 6. Σελ ππ’ αξηζκό 197/22-7-2020 (ΑΓΑ: 

ΧΥΘΥΧΞΙ-ΘΓΘ) Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ, ε νπνία είλαη εθηειεζηή, 

δηόηη δελ ππάγεηαη πιένλ ζηνλ ππνρξεσηηθό έιεγρν λνκηκόηεηαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 

116 «Τπνρξεσηηθόο Έιεγρνο Ννκηκόηεηαο - Αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ 

λ.3852/2010» ηνπ Ν.4555/2018 (Φ.Δ.Κ. 133/19-7-2018 ηεύρνο Α΄), Πξόγξακκα 

«ΚΛΔΙΘΔΝΗ I», θαη κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δηελέξγεηα θαλεξήο, πξνθνξηθήο, 

πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ θηηξίνπ Κ5 κεηά ηνπ επ’ απηνύ 

ππαίζξηνπ ρώξνπ ΝΚ3 γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, πνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ 

θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο «Υώξνο Παιαηώλ θαγείσλ».  7. Tελ ππ’ αξηζ. 481/04-08-2020 

(ΑΓΑ: 6Ρ18ΧΞΙ-ΚΔΜ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία θαηαξηίδεη 

ηνπο όξνπο ηεο κε αξηζ. πξση: 36845/25/08/2020 Γηαθήξπμεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

θαλεξήο, πξνθνξηθήο, πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ θηηξίνπ Κ5, 

Τγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. κεηά ηνπ επ’ απηνύ ππαίζξηνπ ρώξνπ ΝΚ3 γηα αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ. - 8.Σελ ππ’ αξηζ. 662/29-09-2020 (ΑΓΑ: ΧΒΥΟΧΞΙ-42Κ) Απόθαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε Άγνλε ε δεκνπξαζία δηόηη δελ 

παξνπζηάζηεθε ζε απηήλ πιεηνδόηεο θαη ηελ επαλάιεςή ηεο κε Απόθαζε Γεκάξρνπ. - 9. 

Σελ κε αξηζ. πξση: 47086/07/10/2020 Απόθαζε Γεκάξρνπ επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο 

κε ηνπο ίδηνπο όξνπο ηεο αξ. 481/04-08-2020 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. - 10. 

Σελ κε αξηζ. πξση: 13843/07/10/2020 (ΑΓΑ: 6Π2ΥΧΞΙ-91) Πεξίιεςε δεκνζίεπζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηηο εθεκεξίδεο, Η ΓΝΧΜΗ, ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ ,ΚΟΜΟ 

θαη ΓΗΜΟΠΡΑΙΧΝ & ΠΛΔΙΣΗΡΙΑΜΧΝ κε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο 9/10/2020 - 

11. Σo από 16-10-2020 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ πεξί Άγνλεο 

επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο κε Απόθαζε Γεκάξρνπ. -*Κύξηε Πξόεδξε, - Λακβάλνληαο 

ππόςε ηα παξαπάλσ θαζώο θαη ηελ δηαδηθαζία πνπ ηεξήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελ 

ιόγσ δεκνπξαζίαο ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: -*Με ηελ ππ’ αξηζ. 197/22-07-2020 

Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ καο πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε δηεμαγσγή δηελέξγεηαο θαλεξήο, 

πξνθνξηθήο, πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ θηηξίνπ Κ5 κεηά ηνπ επ’ 

απηνύ ππαίζξηνπ ρώξνπ ΝΚ3 γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, πνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ 

θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο «Υώξνο Παιαηώλ θαγείσλ». -*ηελ ζπλέρεηα κε ηελ ππ’ αξηζ. 

481/04-08-2020 απόθαζή ηεο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζπλέηαμε ηελ κε αξηζ. πξση: 

36845/25/08/2020 δηαθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαζνξίδνληαο θαη ηνπο όξνπο 
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απηήο. -*Μεηά ηελ ηήξεζε ησλ λνκίκσλ δηαδηθαζηώλ (δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο θ.ιπ) 

δελ πξνζήιζε νπδείο ελδηαθεξόκελνο ώζηε λα θαηαζέζεη θάθειν κε ηα δηθαηνινγεηηθά. -

*Με ηελ αξηζ. 662/29-09-2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαηαθπξώζεθε ην 

πξαθηηθό Άγνλεο Γεκνπξαζίαο θαη γλσκνδνηήζεθε ε επαλάιεςή ηεο νίθνζελ από ηνλ 

Γήκαξρν ζύκθσλα κε ηελ κε αξηζ. πξση: 47086/07/10/2020 Απόθαζε Γεκάξρνπ 

επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο ηεο αξρηθήο δηαθήξπμεο. -*Μεηά ηελ 

ηήξεζε ησλ λνκίκσλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία κε Απόθαζε 

Γεκάξρνπ (πεξίιεςε επαλαιεπηηθήο δηαθήξπμεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε αξηζ. 

πξση: 13843/07/10/2020 δεκνζηεύζεηο ζηηο εθεκεξίδεο Η ΓΝΧΜΗ,  ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ 

,ΚΟΜΟ θαη ΓΗΜΟΠΡΑΙΧΝ & ΠΛΔΙΣΗΡΙΑΜΧΝ ηελ 09/10/2020, θ.ιπ) ηελ 16-

10-2020 νξίζηεθε εκεξνκελία επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο, ζηελ νπνία επίζεο δελ 

πξνζήιζε νπδείο ελδηαθεξόκελνο ώζηε λα θαηαζέζεη θάθειν κε ηα δηθαηνινγεηηθά. -

*Αθνινύζσο κε ην από 16-10-2020  πξαθηηθό ε Δπηηξνπή  Γεκνπξαζηώλ, γλσκνδόηεζε 

ηελ: - «1. Σελ δεκνπξαζία σο Άγνλε δηόηη δελ παξνπζηάζηεθε ελδηαθεξόκελνο γηα λα 

ζπκκεηάζρεη ζε απηήλ θαη 2. Σελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ θηεξίνπ κε λένπο επλντθόηεξνπο 

όξνπο δηαθήξπμεο». - Μεηά ηα αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, 

παξάγξαθνο 1, πεξίπησζε ζ, ηνπ Ν.3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από  ηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019  θαη ηελ πεξίπη. α' ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 10 

ηνπ Ν. 4674/20 (ΦΔΚ 53/11.03.2020 ηεύρνο Α') θαη δεδνκέλνπ όηη δηελεξγήζεθαλ δύν (2) 

Άγνλεο δεκνπξαζίεο θαη δελ παξνπζηάζηεθε νπδείο ελδηαθεξόκελνο γηα λα ζπκκεηάζρεη 

ζ’ απηέο, Παξαθαινύκε λα εηζεγεζείηε ζην ώκα ηελ «Λήςε Απόθαζεο πεξί: «Α) 

θαηαθύξσζεο ηνπ από 16-10-2020 πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ Άγνλεο 

δεκνπξαζίαο, γηα ηελ εθκίζζσζε ελόο ηζόγεηνπ θηεξίνπ Κ5 Τγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, 

κεηά ηνπ επ’ απηνύ ππαίζξηνπ ρώξνπ ΝΚ3 γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ εληόο ηνπ 

θηεξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο «Υώξνο Παιαηώλ θαγείσλ» θαη Β) ηελ επαλαδεκνπξάηεζε 

ηνπ θηεξίνπ κε λένπο επλντθόηεξνπο όξνπο δηαθήξπμεο.». - Ο Αληηδήκαξρνο 

Πνιενδνκηθνύ-Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, θ. 

Μηραήι Αλαζηαζίνπ».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, έιαβε ππόςε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην από 16-10-2020 Πξαθηηθό ηεο 

Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ γηα ηελ εθκίζζσζε ελόο ηζόγεηνπ θηεξίνπ Κ5 Τγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο, κεηά ηνπ επ’ απηνύ ππαίζξηνπ ρώξνπ ΝΚ3 γηα αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ εληόο ηνπ θηεξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο «ρώξνο παιαηώλ θαγείσλ»,  

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σνπ άξζξνπ 192, παξάγξαθνο 1, «Δθκηζζώζεηο αθηλήησλ ησλ Γήκσλ θαη ησλ 

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

άξζξνπ 196 ηνπ Ν.4555/2018 (Κιεηζζέλεο) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 201 

«Γεκνπξαζίεο» ηνπ Ν.3463/2006 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα 

2. Σνπ Π.Γ. 270/1981 (ΦΔΚ 77/30.03.1981 ηεύρνο Α΄) «Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ 

νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ δη’ εθπνίεζηλ ή 

εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

3. Σνπ άξζξνπ 4, παξάγξαθνο 1, πεξίπησζε ηβ΄ ηνπ Π.Γ.34/1995 «Μή 

πξνζηαηεπόκελεο κηζζώζεηο» όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ Ν.2741/1999 (ΦΔΚ 199/1999 ηεύρνο Α΄) 
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4. Σνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ. 1) 

               

θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 

1. Σελ ππ’ αξηζκό 35/12-02-2020 (ΑΓΑ: ΧΗ6ΦΧΞΙ-ΡΔΝ) Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ Παηξέσλ πεξί ζπγθξόηεζεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ κέρξη 31-12-

2020 θαζώο θαη ηε κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 4773/31-01-2020 (ΑΓΑ: 6ΔΞ6ΧΞΙ-

7ΓΙ) Απόθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηόηεηαο Πξνέδξνπ 

Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ 

2. Σελ ππ’ αξηζκό 197/22-7-2020 (ΑΓΑ: ΧΥΘΥΧΞΙ-ΘΓΘ) Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ Παηξέσλ, ε νπνία είλαη εθηειεζηή, δηόηη δελ ππάγεηαη πιένλ ζηνλ 

ππνρξεσηηθό έιεγρν λνκηκόηεηαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 116 «Τπνρξεσηηθόο 

Έιεγρνο Ννκηκόηεηαο - Αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ λ.3852/2010» ηνπ 

Ν.4555/2018 (Φ.Δ.Κ. 133/19-7-2018 ηεύρνο Α΄), Πξόγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ I», 

θαη κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα θαλεξήο, πξνθνξηθήο, πιεηνδνηηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ θηηξίνπ Κ5 κεηά ηνπ  επ’ απηνύ ππαίζξηνπ 

ρώξνπ ΝΚ3 γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ , πνπ βξίζθεηαη εληόο  ηνπ θηηξηαθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο «Υώξνο Παιαηώλ θαγείσλ» 

3. Tελ ππ’ αξηζ. 481/04-08-2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία 

θαηαξηίζηεθαλ νη όξνη δηαθήξπμεο ηεο θαλεξήο, πξνθνξηθήο, πιεηνδνηηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ θηηξίνπ Κ5, Τγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

κεηά ηνπ επ’ απηνύ ππαίζξηνπ ρώξνπ ΝΚ3 γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

4. Σελ ππ’ αξηζ. 662/29-09-2020 (ΑΓΑ: ΧΒΥΟΧΞΙ-42Κ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε Άγνλε ε δεκνπξαζία δηόηη δελ 

παξνπζηάζηεθε ζε απηήλ πιεηνδόηεο θαη ηελ επαλάιεςή ηεο κε Απόθαζε 

Γεκάξρνπ 

5. Σελ κε αξηζ. πξση: 47086/07/10/2020 Απόθαζε Γεκάξρνπ επαλαιεπηηθήο 

δεκνπξαζίαο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο ηεο αξ. 481/04-08-2020 Απόθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

6. Σελ κε αξηζ. πξση: 13843/07/10/2020 (ΑΓΑ: 6Π2ΥΧΞΙ-91) Πεξίιεςε 

δεκνζίεπζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηηο εθεκεξίδεο, Η ΓΝΧΜΗ, 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ ,ΚΟΜΟ θαη ΓΗΜΟΠΡΑΙΧΝ & ΠΛΔΙΣΗΡΙΑΜΧΝ κε 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο 9/10/2020 

7. Σo από 16-10-2020 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ πεξί Άγνλεο 

επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο κε Απόθαζε Γεκάξρνπ 
 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, η Οικονομική Δπιηροπή: 

 

Δγκρίνει ην από 16-10-2020 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ, γηα ηελ 

εθκίζζσζε ελόο ηζόγεηνπ θηεξίνπ Κ5 Τγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, κεηά ηνπ επ’ απηνύ 

ππαίζξηνπ ρώξνπ ΝΚ3 γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ εληόο ηνπ θηεξηαθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο «ρώξνο παιαηώλ θαγείσλ» θαη σο εθ ηνύηνπ: 

 

1) Κηρύζζει άγονη ηελ επαλαιεπηηθή κε απόθαζε Γεκάξρνπ δεκνπξαζία γηα ηελ 

εθκίζζσζε ελόο ηζνγείνπ θηηξίνπ Κ5 Τγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, κεηά ηνπ επ’ απηνύ 

ππαίζξηνπ ρώξνπ ΝΚ3 γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ εληόο ηνπ θηηξηαθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο «ρώξνο παιαηώλ θαγείσλ, δηόηη δελ παξνπζηάζηεθε νπδείο 

ελδηαθεξόκελνο γηα λα ζπκκεηάζρεη ζ’ απηή. 
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2) Δγκρίνει ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ θηεξίνπ κε λένπο επλντθόηεξνπο όξνπο 

δηαθήξπμεο. 

 

Διευκρινίζεται ότι: 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 197/22-07-2020 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε 

ε δηεμαγσγή δηελέξγεηαο θαλεξήο, πξνθνξηθήο, πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε ηνπ θηηξίνπ Κ5 κεηά ηνπ επ’ απηνύ ππαίζξηνπ ρώξνπ ΝΚ3 γηα αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ, πνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο «Υώξνο Παιαηώλ 

θαγείσλ».  

ηε ζπλέρεηα κε ηελ ππ’ αξηζ. 481/04-08-2020 απόθαζή ηεο ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, ζπλέηαμε ηελ κε αξηζ. πξση: 36845/25/08/2020 δηαθήξπμε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο θαζνξίδνληαο θαη ηνπο όξνπο απηήο. 

Μεηά ηελ ηήξεζε ησλ λνκίκσλ δηαδηθαζηώλ (δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο θ.ιπ) δελ 

πξνζήιζε νπδείο ελδηαθεξόκελνο ώζηε λα θαηαζέζεη θάθειν κε ηα δηθαηνινγεηηθά.  

Με ηελ αξηζ. 662/29-09-2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαηαθπξώζεθε 

ην πξαθηηθό Άγνλεο Γεκνπξαζίαο θαη εγθξίζεθε ε επαλάιεςή ηεο νίθνζελ από ηνλ 

Γήκαξρν ζύκθσλα κε ηελ κε αξηζ. πξση: 47086/07/10/2020 Απόθαζε Γεκάξρνπ 

επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο ηεο αξρηθήο δηαθήξπμεο. 

Μεηά ηελ ηήξεζε ησλ λνκίκσλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία κε 

Απόθαζε Γεκάξρνπ (πεξίιεςε επαλαιεπηηθήο δηαθήξπμεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε 

αξηζ. πξση: 13843/07/10/2020 δεκνζηεύζεηο ζηηο εθεκεξίδεο Η ΓΝΧΜΗ,  

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ ,ΚΟΜΟ θαη ΓΗΜΟΠΡΑΙΧΝ & ΠΛΔΙΣΗΡΙΑΜΧΝ ηελ 

09/10/2020, θ.ιπ) ηελ 16
ε
-10-2020 νξίζηεθε εκεξνκελία επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο, 

ζηελ νπνία επίζεο δελ πξνζήιζε νπδείο ελδηαθεξόκελνο ώζηε λα θαηαζέζεη θάθειν κε ηα 

δηθαηνινγεηηθά.  

Αθνινύζσο κε ην από 16-10-2020 πξαθηηθό ε Δπηηξνπή Γεκνπξαζηώλ, 

γλσκνδόηεζε ηελ:  

«1. Σελ δεκνπξαζία σο Άγνλε δηόηη δελ παξνπζηάζηεθε ελδηαθεξόκελνο γηα λα 

ζπκκεηάζρεη ζε απηήλ θαη 2. Σελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ θηεξίνπ κε λένπο επλντθόηεξνπο 

όξνπο δηαθήξπμεο. 

 

 

                 Ο Πρόεδρος                                    Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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