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Σηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 15η Μαΐοσ 2020, εκέξα Παραζκεσή θαη ώρα 12:00, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 16/11-52020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν
δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηπα ανηιμεηώπιζηρ
ηων απνηηικών ζςνεπειών ηηρ εμθάνιζηρ ηος κοπωναϊού COVID – 19 και ηηρ ανάγκηρ
πεπιοπιζμού ηηρ διάδοζήρ ηος», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ «Ενημέπωζη για ηην εθαπμογή ηος κανονιζηικού πλαιζίος ανηιμεηώπιζηρ ηος
κοπωνοϊού COVID-19, αναθοπικά με ηην οπγάνωζη και λειηοςπγία ηων δήμων» ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο,
5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7]
Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 8] Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 9] Πέηξνο
Ψσκάο – ηαθηηθό κέινο, 10] Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 11]
Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο απνθάζεσο 252/2020).
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – ηαθηηθό κέινο θαη Αζαλάζηνο Μνδέο –
αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζαλ από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 10νπ
ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο απνθάζεσο 259/2020).
Οη θ.θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο δελ ζπκκεηείραλ ζηε
ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην αξηζ.
(9) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Σύληαμε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ δηεμαγσγή θαλεξήο
πξνθνξηθήο κεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηε κίζζσζε από ην Γήκν Παηξέσλ ελόο (1) αθηλήηνπ
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κεηαζηέγαζε ηνπ 16νπ Νεπηαγσγείνπ», (ζρεηηθό ην αξηζ. 5048/4-52020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 4923/30-4-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ
Παηδείαο θαη Αζιεηηζκνύ - Γ/λζε Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο –
Τκήκα Σρνιείσλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο –
(Γηα ηνπ Γξαθείνπ Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε απόθαζεο ζύληαμεο όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ
δηεμαγσγή θαλεξήο πξνθνξηθήο κεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηε κίζζσζε από ην Γήκν Παηξέσλ
ελόο (1) αθηλήηνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κεηαζηέγαζε ηνπ 16νπ Νεπηαγσγείνπ΄΄ - Έρνληαο
ππόςε: 1.Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 194 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
(Γ.Κ.Κ.)», - 2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 270/81 «Όξγαλα-δηαδηθαζίεο-όξνη δεκνπξαζίαο
εθπνίεζεο-εθκίζζσζεο Ο.Τ.Α.», - 3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», - 4. Τηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.4242/2014 «Δληαίνο Φνξέαο Δμσζηξέθεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 5. Τηο δηαηάμεηο πεξί κηζζσηηθήο ζρέζεο ηνπ Ν. 3130/2003 (ΦΔΚ Α' 76) - 6. Τελ ππ’ αξ.
37237/ΣΤ1/07 (ΦΔΚ 635Β/27-04-2007) απόθαζε Υπνπξγνύ Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ
πεξί θαζνξηζκνύ θξηηεξίσλ θαηαιιειόηεηαο θαη επηινγήο ρώξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε Γεκνζίσλ
δηδαθηεξίσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαζώο θαη ρώξσλ κεηά θηηξίσλ θαηάιιεισλ γηα
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ζηέγαζε Σρνιηθώλ Μνλάδσλ, - 7. Τελ πεξ. 14 ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο
απηή αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 4071/2012 θαη ζπκπιεξώζεθε κε ην
άξζξν 44 ηνπ Ν. 4257/2014, ζύκθσλα κε ηελ νπνία γηα κηζζώζεηο θηηξίσλ πξνο ζηέγαζε
ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο από ηνπο Γήκνπο, ε εθηίκεζε ηεο
αμίαο ηνπ αθηλήηνπ (ή ηνπ νηθνπέδνπ) γίλεηαη από ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.
3463/2006. - 9. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3661/2008 θαη ηεο ΠΟΛ 1018/13-01-2012 Υπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθώλ (πεξί Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο). - 10.Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3467/2006
ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 18 πεξί ζπγθξόηεζεο επηηξνπήο θαηαιιειόηεηαο ζρνιηθώλ θηεξίσλ. 10.Τελ ππ’ αξηζ. 748 / 23-12-2019 Aπόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. - 11.Τελ ππ’ αξηζ.
1436/22-1-2020 ειέγρνπ λνκηκόηεηαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο
Διιάδαο & Ινλίνπ. - Παξαθαινύκε όπσο πξνβείηε ζηελ θαηάξηηζε-ζύληαμε ησλ όξσλ ηεο
θαλεξήο πξνθνξηθήο κεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο κίζζσζεο αθηλήηνπ, γηα ηελ κεηαζηέγαζε ηνπ
16νπ Νεπηαγσγείνπ Παηξώλ. - Πεξηγξαθή ηνπ κηζζίνπ - 1.1 Τν 16ν Νεπηαγσγείν ζηεγάδεηαη ζε
παιαηά κηζζσκέλε θαηνηθία 30 εηώλ, κε θζνξέο θαη ρσξνηαμηθή δηακόξθσζε πνπ δελ θαιύπηεη ηηο
αλάγθεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ. - Δπηβάιιεηαη ε κεηαζηέγαζε – ελνηθίαζε ηνπ 16νπ Νεπηαγσγείνπ ζε
λέν κηζζσκέλν θηήξην πνπ λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο αιιά θαη ρσξεηηθόηεηαο κέρξη
44 λεπίσλ – πξνλεπίσλ ηνπιάρηζηνλ. - Τα γεσγξαθηθά όξηα ηνπ 16νπ Νεπηαγσγείνπ είλαη ηα εμήο:
Αζελώλ, Καινκνίξε Μαλώιε, Σθίπε Σσηήξε, Αξέζα, Παηξώλ –Αζελώλ, Μεηιίρνπ, Αζελώλ. Δίλαη απαξαίηεηε ε εμεύξεζε λένπ αθηλήηνπ πνπ λα έρεη δύν (2) αίζνπζεο 50-60 η.κ. ηνπαιέηεο
αγνξηώλ, θνξηηζηώλ, κία (1) ηνπαιέηα γηα ΑΜΔΑ θαη κηα (1) ηνπαιέηα εθπαηδεπηηθώλ. Απαξαίηεηνο θξίλεηαη ν αύιεηνο ρώξνο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο. - 1.2 Τν αθίλεην πξέπεη λα έρεη
ρξήζε εθπαηδεπηεξίνπ. Η ρξήζε ηνπ πξνο κίζζσζε ρώξνπ , σο ρώξνπ εθπαηδεπηεξίνπ πξέπεη λα
επηηξέπεηαη από ζρεηηθή νηθνδνκηθή άδεηα ή λα επηηξέπεηαη θαη λα είλαη δπλαηή ε αιιαγή ρξήζεο
ηνπ ρώξνπ ζε ρώξν εθπαηδεπηεξίνπ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. Καη’
ειάρηζην ην κίζζην ζα πξέπεη λα πιεξνί ηα θξηηήξηα θαηαιιειόηεηαο γηα ζηέγαζε ζρνιηθήο
κνλάδαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζ. 37237/ΣΤ/07 (ΦΔΚ 635/27-04-2007) απόθαζε
Υπνπξγνύ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ πεξί θαζνξηζκνύ θξηηεξίσλ θαηαιιειόηεηαο θαη
επηινγήο ρώξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε Γεκνζίσλ δηδαθηεξίσλ Α/βκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
θαζώο θαη ρώξσλ κεηά θηηξίσλ θαηάιιεισλ γηα ζηέγαζε Σρνιηθώλ κνλάδσλ. - 1.3 Οη ρώξνη ηνπ
εμεηαδόκελνπ αθηλήηνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ εμαξρήο ή κεηά από επεκβάζεηο - ηνπ
εθκηζζσηή (κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο) ηελ νξηδόληηα θαη
θάζεηε πξνζβαζηκόηεηα γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. Μίζζσκα - Η κίζζσζε νξίδεηαη γηα δώδεθα (12) ρξόληα. - Ο Γήκνο Παηξέσλ έρεη ην δηθαίσκα λα
αζθήζεη κνλνκεξώο ην δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο, θνηλνπνηώληαο ζρεηηθά
εμώδηθε δήισζε πξνο ηνλ εθκηζζσηή. Τν κίζζσκα πνπ ζα επηηεπρζεί από ηε δεκνπξαζία ζα
παξακείλεη ζηαζεξό θαη ζα πξνζαπμάλεηαη εθόζνλ ην επηηξέςεη ε ηζρύνπζα λνκνζεζία. - Τν
κίζζσκα ζα αξρίζεη από ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ππεξεζίαο ζην θηήξην θαη ηε ζρεηηθή ζύληαμε
πξσηνθόιινπ παξάδνζεο- παξαιαβήο θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ θαηά ηα
εθάζηνηε νξηδόκελα από ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ κε έθδνζε ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο,
ζην όλνκα ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ κηζζίνπ. Τν δε ηέινο ραξηνζήκνπ θαη νη ινηπέο λόκηκεο θξαηήζεηο
πνπ ππόθεηληαη ζην αθίλεην βαξύλνπλ εμ’ νινθιήξνπ ηνλ εθκηζζσηή. - Τν ηίκεκα ηνπ κεγίζηνπ
νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο ζα νξηζηεί από ηελ Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Μίζζσζεο Κηλεηώλ θαη
Αθηλήησλ Πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. - Η Γεκνπξαζία ζα είλαη κεηνδνηηθή, θαλεξή θαη
πξνθνξηθή. - Παξαθαινύκε λα εηζεγεζείηε ζην Σώκα, ηε ζύληαμε ηεο δηαθήξπμεο θαη ηελ
θαηάξηηζε ησλ όξσλ απηήο. - Ο Αληηδήκαξρνο Παηδείαο & Αζιεηηζκνύ, θ. Παλαγηώηεο
Πεηξόπνπινο.»Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ
εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ην ζρεηηθό ηεύρνο δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο θαη κε ηε δηεπθξίληζε όηη ν
θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο ππεξςήθηζε ην σο άλσ ζέκα κε ηηο επηθπιάμεηο ηνπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
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Τνπ άξζξνπ 194 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κώδικαρ Δήμων και Κοινοηήηων (Δ.Κ.Κ.)»
Τνπ Π.Γ/ηνο 270/81 «Όπγανα-διαδικαζίερ-όποι δημοππαζίαρ εκποίηζηρ-εκμίζθωζηρ
Ο.Τ.Α.»
Τνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ
Ν.4674/2020)
Τνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.4242/2014 «Ενιαίορ Φοπέαρ Εξωζηπέθειαρ και άλλερ διαηάξειρ»
Πεξί κηζζσηηθήο ζρέζεο ηνπ Ν. 3130/2003 (ΦΔΚ Α' 76)
Τεο ππ’ αξ. 37237/ΣΤ1/07 (ΦΔΚ 635Β/27-04-2007) απόθαζε Υπνπξγνύ Δζληθήο Παηδείαο
& Θξεζθεπκάησλ πεξί θαζνξηζκνύ θξηηεξίσλ θαηαιιειόηεηαο θαη επηινγήο ρώξσλ, γηα
ηελ αλέγεξζε Γεκνζίσλ δηδαθηεξίσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαζώο θαη ρώξσλ
κεηά θηηξίσλ θαηάιιεισλ γηα ζηέγαζε Σρνιηθώλ Μνλάδσλ
Τεο πεξ. 14 ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε από
ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 4071/2012 θαη ζπκπιεξώζεθε κε ην άξζξν 44 ηνπ Ν.
4257/2014, ζύκθσλα κε ηελ νπνία γηα κηζζώζεηο θηηξίσλ πξνο ζηέγαζε ζρνιείσλ
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο από ηνπο Γήκνπο, ε εθηίκεζε ηεο αμίαο
ηνπ αθηλήηνπ (ή ηνπ νηθνπέδνπ) γίλεηαη από ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.
3463/2006
Τνπ Ν. 3661/2008 θαη ηεο ΠΟΛ 1018/13-01-2012 Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (πεξί
Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο)
Τνπ Ν. 3467/2006 ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 18 πεξί ζπγθξόηεζεο επηηξνπήο θαηαιιειόηεηαο
ζρνιηθώλ θηεξίσλ

θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
1. Τελ ππ’ αξηζ. 748/23-12-2019 Aπόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ
2. Τελ ππ’ αξηζ. 1436/22-1-2020 ειέγρνπ λνκηκόηεηαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Iνλίνπ
Καηαρηίζει θαη ζσνηάζζει ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηεο θαλεξήο, πξνθνξηθήο, κεηνδνηηθήο
δεκνπξαζίαο γηα ηε κίζζσζε από ην Γήκν Παηξέσλ ελόο (1) αθηλήηνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
ηε κεηαζηέγαζε ηνπ 16νπ Νεπηαγσγείνπ Παηξώλ θαη σπογράθει ην ζρεηηθό ηεύρνο δηαθήξπμεο
δεκνπξαζίαο.
Διεςκπινίζεηαι όηι:
Τν 16ν Νεπηαγσγείν ζηεγάδεηαη ζε παιαηά κηζζσκέλε θαηνηθία 30 εηώλ, κε θζνξέο θαη
ρσξνηαμηθή δηακόξθσζε πνπ δελ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ.
Δπηβάιιεηαη ε κεηαζηέγαζε – ελνηθίαζε ηνπ 16νπ Νεπηαγσγείνπ ζε λέν κηζζσκέλν θηήξην
πνπ λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο αιιά θαη ρσξεηηθόηεηαο κέρξη 44 λεπίσλ –
πξνλεπίσλ ηνπιάρηζηνλ.
Τα γεσγξαθηθά όξηα ηνπ 16νπ Νεπηαγσγείνπ είλαη ηα εμήο: Αζελώλ, Καινκνίξε Μαλώιε,
Σθίπε Σσηήξε, Αξέζα, Παηξώλ –Αζελώλ, Μεηιίρνπ, Αζελώλ.
Δίλαη απαξαίηεηε ε εμεύξεζε λένπ αθηλήηνπ πνπ λα έρεη δύν (2) αίζνπζεο 50-60 η.κ.
ηνπαιέηεο αγνξηώλ, θνξηηζηώλ , κία (1) ηνπαιέηα γηα ΑΜΔΑ θαη κηα (1) ηνπαιέηα εθπαηδεπηηθώλ.
Απαξαίηεηνο θξίλεηαη ν αύιεηνο ρώξνο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο.
Τν αθίλεην πξέπεη λα έρεη ρξήζε εθπαηδεπηεξίνπ. Η ρξήζε ηνπ πξνο κίζζσζε ρώξνπ, σο
ρώξνπ εθπαηδεπηεξίνπ πξέπεη λα επηηξέπεηαη από ζρεηηθή νηθνδνκηθή άδεηα ή λα επηηξέπεηαη θαη
λα είλαη δπλαηή ε αιιαγή ρξήζεο ηνπ ρώξνπ ζε ρώξν εθπαηδεπηεξίνπ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο
πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. Καη’ ειάρηζην ην κίζζην ζα πξέπεη λα πιεξνί ηα θξηηήξηα
θαηαιιειόηεηαο γηα ζηέγαζε ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζ. 37237/ΣΤ/07
(ΦΔΚ 635/27-04-2007) απόθαζε Υπνπξγνύ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ πεξί
θαζνξηζκνύ θξηηεξίσλ θαηαιιειόηεηαο θαη επηινγήο ρώξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε Γεκνζίσλ
δηδαθηεξίσλ Α/βκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαζώο θαη ρώξσλ κεηά θηηξίσλ θαηάιιεισλ γηα
ζηέγαζε Σρνιηθώλ κνλάδσλ.
Οη ρώξνη ηνπ εμεηαδόκελνπ αθηλήηνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ εμαξρήο ή κεηά από
επεκβάζεηο ηνπ εθκηζζσηή (κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο) ηελ
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νξηδόληηα θαη θάζεηε πξνζβαζηκόηεηα γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ζύκθσλα κε ηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία.
Η κίζζσζε νξίδεηαη γηα δώδεθα (12) ρξόληα.
Ο Γήκνο Παηξέσλ έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη κνλνκεξώο ην δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο
ζύκβαζεο κίζζσζεο, θνηλνπνηώληαο ζρεηηθά εμώδηθε δήισζε πξνο ηνλ εθκηζζσηή. Τν κίζζσκα
πνπ ζα επηηεπρζεί από ηε δεκνπξαζία ζα παξακείλεη ζηαζεξό θαη ζα πξνζαπμάλεηαη εθόζνλ ην
επηηξέςεη ε ηζρύνπζα λνκνζεζία.
Τν κίζζσκα ζα αξρίζεη από ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ππεξεζίαο ζην θηήξην θαη ηε ζρεηηθή
ζύληαμε πξσηνθόιινπ παξάδνζεο- παξαιαβήο θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ
θαηά ηα εθάζηνηε νξηδόκελα από ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ κε έθδνζε ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ
εληάικαηνο, ζην όλνκα ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ κηζζίνπ. Τν δε ηέινο ραξηνζήκνπ θαη νη ινηπέο λόκηκεο
θξαηήζεηο πνπ ππόθεηληαη ζην αθίλεην βαξύλνπλ εμ’ νινθιήξνπ ηνλ εθκηζζσηή.
Τν ηίκεκα ηνπ κεγίζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο ζα νξηζηεί από ηελ Δπηηξνπή Δθηίκεζεο
Μίζζσζεο Κηλεηώλ θαη Αθηλήησλ Πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ.
Η Γεκνπξαζία ζα είλαη κεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή.

Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα ζσμμεηέτονηα Μέλη
ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ
ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ
ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ
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