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-----------------------ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα «Αλέκα ιούλη», ζην ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΘΑΚΟ ΣΑΔΘΟ,
ζήκεξα ηελ 24η Θοσνίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηη θαη ώξα 17.30, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ.
Πξνέδξνπ, κε αριθμό 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,
τρέη δε Γραμμαηεύονηος 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. 6 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: «Έγθξηζε
δηελέξγεηαο δεκόζηαο, θαλεξήο , πξνθνξηθήο, κεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο , γηα ηελ εθ λένπ
κίζζσζε ελόο αθηλήηνπ από ηνλ Γήκν Παηξέσλ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Γεκνηηθνύ
Κηεληαηξείνπ», (ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Πνιενδ.- Κπθινθνξηαθνύ

ρεδηαζκνύ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο- Γ/λζε Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο
Πεξηνπζίαο- Σκήκα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο- κε αξηζ. 7321/15-6-2020 θαη ζρεηηθό
δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη α.α.- κε αξηζ. 7420/16-6-2020).
Σο ώμα, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηήΑλη/ξρνπ, ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο –
δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο,
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ:
ύκθσλα κε:
1) Σν Ννκνζεηηθό πιαίζην ηνπ Π.Γ 270/1981, ε κίζζσζε αθηλήησλ γίλεηαη θαηόπηλ
δεκνπξαζίαο, ελώ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3130/2003, κε ηίηιν:
«Μηζζώζεηο αθηλήησλ», πξνβιέπεηαη όηη: «Σηιρ διαηάξειρ ηος νόμος αςηού ςπάγονηαι
όλερ οι μιζθώζειρ ακινήηυν πος ζςνάπηει ηο Δημόζιο για ηη ζηέγαζη, καθώρ και ηην
κάλςτη λειηοςπγικών αναγκών ηυν Δημοζίυν Υπηπεζιών ηος, …….».
2) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 201 θαη 194 ηνπ Ν. 3463/2006 (Γεκνηηθόο & Κνηλνηηθόο
Κώδηθαο)
3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν.3852/2010 (Καιιηθξάηεο) ζε ζπλδπαζκό κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 93 παξ. 1 ηνπ Ν.3463/2006 Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο,
ην Γεκνηηθό πκβνύιην απνθαζίδεη γηα όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην Γήκν, εθηόο από
εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ Νόκνπ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Γεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ
ηνπ Γήκνπ ή ην ίδην ην Γεκνηηθό πκβνύιην κεηαβίβαζε ζε Δπηηξνπή ηνπ.
4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3130/2003 πεξί Μηζζώζεηο αθηλήησλ γηα ζηέγαζε δεκόζησλ
ππεξεζηώλ.
5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.604/1977 (ΦΔΚ 163/Α΄/13-6-1977) «πεξί Ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο
Ηδησηηθώλ Ηαηξείσλ, Κιηληθώλ θαη Δλδηαηηεκάησλ δώσλ».
6) Σν Π.Γ. 463/1978 (ΦΔΚ 96/Α΄/14-6-1978) «Πεξί ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ ηδξύζεσο
θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθώλ ηαηξείσλ, θιηληθώλ θαη ελδηαηηεκάησλ δώσλ, θαζνξηζκνύ
ππνρξεώζεσλ θηεληάηξσλ θαη ηεξνπκέλσλ βηβιίσλ»,
7) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3919/2011 (ΦΔΚ 32/Α΄/2-3-2011) «Αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο
ειεπζεξίαο, θαηάξγεζε αδηθαηνιόγεησλ πεξηνξηζκώλ ζηελ πξόζβαζε θαη άζθεζε
επαγγεικάησλ»,
8) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4039/2012 (ΦΔΚ 15/Α/ 02.02.2012, με ηίηλο: « Για ηα δεζποζόμενα
και ηα αδέζποηα ζώα ζςνηποθιάρ και ηην πποζηαζία ηυν ζώυν από ηην εκμεηάλλεςζη ή ηη
σπηζιμοποίηζη με κεπδοζκοπικό ζκοπό» , όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη από ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4235/2014 (ΦΔΚ 32/11.02.2014 ηεύρνο Α'), κε ηίηιν: «Γηνηθεηηθά
κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξώζεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο
ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ δσνηξνθώλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δώσλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ».
9) Σελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3170/2003 (ΦΔΚ 191/Α΄/29-7-2003) «Εώα
ζπληξνθηάο, αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
10) Σελ ππ’ αξηζ. 1168/50249/22-04-2013 εθαξκνζηηθή εγθύθιην ηνπ Ν. 3919/2011 (ΑΓΑ:
ΒΔΑ8Β-Π4Ε),
11) Σελ ππ’ αξηζ. 5509/103135/2011 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ πεξί «Έγθξηζεο Γεληθνύ
Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Παηξέσλ Γήκνπ Παηξέσλ Ννκνύ
Αραΐαο», πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 358/30-12-2011/ Σεύρνο Αλαγθαζηηθώλ
Απαιινηξηώζεσλ θαη Πνιενδνκηθώλ Θεκάησλ)
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.4039/2012, κε ηίηιν: «Πεπιζςλλογή και
διασείπιζη αδέζποηυν ζώυν ζςνηποθιάρ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, νη Γήκνη
ππνρξενύληαη λα κεξηκλνύλ γηα ηελ πεξηζπιινγή θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ δώσλ
ζπληξνθηάο…. Γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπό θάζε Γήκνο κπνξεί λα ηδξύζεη θαη ιεηηνπξγήζεη
δεκνηηθό θηεληαηξείν θαη θαηαθύγην αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο επηηξεπνκέλεο ηεο
ζπλεξγαζίαο κε ελδηαθεξόκελα θηινδσηθά ζσκαηεία θαη ελώζεηο ή θαη εζεινληέο θηιόδσνπο ζε
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ηδηόθηεηνπο ή κηζζσκέλνπο ή παξαρσξνύκελνπο από ην Γεκόζην, ηελ Πεξηθέξεηα ή από ηδηώηεο
ρώξνπο.
Οη ρώξνη ζηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία δεκνηηθνύ θηεληαηξείνπ
πξνβιέπνληαη αλαιπηηθά ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ: ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.604/1077 1977 (ΦΔΚ 163/Α΄/13-6-1977) «πεξί Ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο Ηδησηηθώλ
Ηαηξείσλ, Κιηληθώλ θαη Δλδηαηηεκάησλ δώσλ», ζην Π.Γ. 463/1978 (ΦΔΚ 96/Α΄/14-6-1978)
«Πεξί ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθώλ ηαηξείσλ, θιηληθώλ θαη
ελδηαηηεκάησλ δώσλ, θαζνξηζκνύ ππνρξεώζεσλ θηεληάηξσλ θαη ηεξνπκέλσλ βηβιίσλ», ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4039/2012 (ΦΔΚ 15/Α/ 02.02.2012, με ηίηλο: «Για ηα δεζποζόμενα και ηα
αδέζποηα ζώα ζςνηποθιάρ και ηην πποζηαζία ηυν ζώυν από ηην εκμεηάλλεςζη ή ηη
σπηζιμοποίηζη με κεπδοζκοπικό ζκοπό», όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη από ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν. 4235/2014 (ΦΔΚ 32/11.02.2014 ηεύρνο Α'), ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3919/2011 (ΦΔΚ
32/Α΄/2-3-2011) «Αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο, θαηάξγεζε αδηθαηνιόγεησλ
πεξηνξηζκώλ ζηελ πξόζβαζε θαη άζθεζε επαγγεικάησλ» & ηελ ππ’ αξηζκ. 1168/50249/22-042013 εθαξκνζηηθή εγθύθιηνο ηνπ Ν. 3919/2011 (ΑΓΑ: ΒΔΑ8Β-Π4Ε).
Οη Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πξνέβεζαλ ζε ελδειερή έιεγρν γηα ηελ αλαδήηεζε αθηλήηνπ
ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ πνπ λα πιεξνί ηηο αλσηέξσ πξνβιεπόκελεο πξνδηαγξαθέο. Παξόιν
απηά, δηαπηζηώζεθε όηη ν Γήκνο δελ δηαζέηεη ζρεηηθό αθίλεην.
Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ ελεξγεηώλ, ζηηο 19/11/2019, δηελεξγήζεθε θαλεξή πξνθνξηθή
κεηνδνηηθή δεκνπξαζία, γηα ηε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Γεκνηηθνύ Κηεληαηξείνπ. Γηα ην ελ ιόγσ
ζέκα πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη θάησζη ελέξγεηεο θαη ειήθζεζαλ νη θάησζη απνθάζεηο.
1. Αξηζ. 212/12/04/2019
Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ «Αλακόξθσζε
πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2019» (ΑΓΑ: 6ΠΞΗΧΞΗ-2ΗΤ) θαη αξηζ. 86565/18.04.2019 όκνηα
Απόθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο ηεξεάο θαη Ηνλίνπ
(ΑΓΑ: 9ΔΟΘΟΡ1Φ-ΓΜΦ).
2. Αξηζ. 237/12/04/2019 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ «Έγθξηζε δηεμαγσγήο
δεκνπξαζίαο γηα κίζζσζε αθηλήηνπ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Γεκνηηθνύ
Κηεληαηξείνπ» (ΑΓΑ: 9ΧΖΒΧΞΗ-ΚΦΓ) θαη αριθ. 89979/16/05/2019 Απόθαζη ηης
Αποκενηρωμένης Διοίκηζης Πελοποννήζοσ Δσηικής Ελλάδος και Θονίοσ (ΑΔΑ:
ΩΓΤΟΡ1Φ-Υ6Ο).
3. Αξηζ. 258/18-06-2019 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο «ύληαμε θαη θαηάξηηζε ησλ
όξσλ ηεο δηαθήξπμεο» θαζώο θαη ζρέδην δηαθήξπμεο.
4. Αξηζ. πξση: 41729/04-07-2019 Γηαθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.
5. Αξηζ. πξση: 41730/04/07/2019 πεξίιεςε δηαθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (ΑΓΑ:
ΦΘΦΖΧΞΗ-64Ε) ε νπνία δεκνζηεύζεθε κία θνξά ηελ 05/07/2019 ζηηο εθεκεξίδεο
«ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ»
«ΓΝΧΜΖ»
«ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ»
«ΤΜΒΟΤΛΟ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» θαζώο θαη αληίγξαθα απνδεηθηηθά ηνηρνθόιιεζεο θαη θύιια
εθεκεξίδσλ πνπ δεκνζηεύηεθε ε δηαθήξπμε.
6. Σν από 29/07/2019 Πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ γηα ηελ κίζζσζε
δεκνηηθνύ Κηεληαηξείνπ ηεο Δπηηξνπήο Δθηίκεζεο , ζην νπνίν επηζπλάπηνληαη νη δύν (2)
πίλαθεο πιεξόηεηαο δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ,
θαζώο θαη ε ππ΄αξηζ.
29/16/01/2019 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ «πγθξόηεζεο Δπηηξνπήο
Δθηίκεζεο» (ΑΓΑ: 6ΤΤΠΧΞΗ-Α3) θαη ε κε αξηζ. πξση: 450/8482/ 06/02/2019
Απόθαζε Γεκάξρνπ «νξηζκόο Μεραληθνύ» (ΑΓΑ: 6Π51ΧΞΗ-03Ο).
7. Ζ από 27/08/2019 Έθζεζε Απηνςίαο - Πξαθηηθό γηα ηνλ νξηζκό ηηκήκαηνο ηνπ
αθηλήηνπ.
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8. Ζ κε αξηζ. πξση: 64494/08/11/2019 πξόζθιεζε ζηελ δεκνπξαζία πξνο ηελ θα Βαζηιηθή
Παλαγνπνύινπ ε νπνία ηεο επηδόζεθε ηελ 12/11/2019
9. Σν από 19/11/2019 Πξαθηηθό δεκνπξαζίαο (νηθνλνκηθή πξνζθνξά) ζύκθσλα κε ην
νπνίν ε δεκνπξαζία θαηαθπξώζεθε ζηελ θ Βαζηιηθή Παλαγνπνύινπ ε νπνία πξνζέθεξε
ην πνζό ησλ 8,15€/η. κ ήηνη κεληαίσο 1.700,50€ θαζώο θαη ε ππ΄ αξηζκ. 606/16/10/2019
Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ καο πκβνπιίνπ «πγθξόηεζεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ γηα
ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1/9/2019 έσο 31/12/2019» (ΑΓΑ: ΦΦΓΔΧΞΗ-Σ47) θαη ε κε
αξηζκ. πξση: 58544/08/10/2019 Απόθαζε Γεκάξρνπ «νξηζκόο Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο
Γεκνπξαζηώλ» γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1/9/2019 έσο 31/12/2019
(ΑΓΑ:
ΧΜ0ΥΧΞΗ-7ΓΦ).
10. Αξηζ. 664/11/12/2019 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο «θαηαθύξσζε πξαθηηθνύ
δεκνπξαζίαο» (ΑΓΑ: 6ΑΝ6ΧΞΗ-ΕΝΦ) θαη ε αριθ. 284960/19/12/2019 Απόθαζη ηης
Αποκενηρωμένης Διοίκηζης Πελοποννήζοσ Δσηικής Ελλάδος και Θονίοσ (ΑΔΑ:
Ω43ΕΟΡ1Φ-0Θ2).
11. Αξηζ. πξση: 10680/05/03/2020 Ηδησηηθό πκθσλεηηθό κίζζσζεο κεηαμύ ηεο θαο
Βαζηιηθήο Παλαγνπνύινπ θαη ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαζώο θαη βεβαίσζε από ην TAXIS
NET.
12. Σν από 10/03/2020 Πξσηόθνιιν παξάδνζεο παξαιαβήο ηνπ θηηξίνπ.
Γεδνκέλνπ όηη Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ελεκέξσζε όηη δελ είναι
δσναηή η έκδοζη ενηάλμαηος πληρωμής γηα ηελ εθκηζζώηξηα θα Βαζηιηθή Παλαγνπνύινπ,
ιόγσ ηνπ όηη δελ έγηλε ε ζρεηηθή δέζκεπζε δαπάλεο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2019, από
ηελ αξκόδηα Γ/λζε Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, νπόηε ζα πξέπεη λα επαλαδεκνπξαηεζεί ε κίζζσζε
ελόο αθηλήηνπ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Γεκνηηθνύ Κηεληαηξείνπ, ζύκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο. ηο Δημοηικό σμβούλιο εγκρίνει ηε δηελέξγεηα δεκόζηαο, θαλεξήο,
πξνθνξηθήο, κεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθ λένπ κίζζσζε ελόο αθηλήηνπ από ηνλ Γήκν
Παηξέσλ, γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Γεκνηηθνύ Κηεληαηξείνπ.
Οη όξνη ηνπ Γηαγσληζκνύ ζα θαηαξηηζηνύλ από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Ζ δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί από ηελ αξκόδηα ηξηκειή Δπηηξνπή ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ Π.Γ. 270/1981.
Ζ εθηίκεζε ηνπ αθηλήηνπ ζα γίλεη από ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ΠΓ 270/81.
Η παρούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγτο νομιμόηηηας ζηην Αποκενηρωμένη
Διοίκηζη Πελοποννήζοσ, Δσηικής Ελλάδος και Θονίοσ.

Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ

Ο Γραμμαηεύων
ΝΘΚΟΛΑΟ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟ
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