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

  

ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 26
η
 Μαΐοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 18/22-5-

2020, 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 μέηρα ανηιμεηώπιζης 

ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης 

περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία 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 ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 

5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 8] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 9] Ισάλλεο 

Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 11] 

Υαξάιακπνο ηαλίηζαο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 13
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 309/2020). 

Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθά κέιε δελ ζπκκεηείραλ 

ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ην αξηζ. (7) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: «ύληαμε ησλ όξσλ 

δηαθήξπμεο εθκίζζσζεο ρώξνπ, εκβαδνύ 14 η.κ., εληόο θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ 

Ρντηίθσλ, ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Παηξέσλ, επξηζθνκέλνπ επί ησλ νδώλ Αγίαο Μαξίλαο 

θαη Μειίλαο Μεξθνύξε, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο θπιηθείν θαηά ηελ δηάξθεηα 

πξνπνλήζεσλ, αγώλσλ θαη εθδειώζεσλ εληόο ηνπ θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ» 

(ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – Γ/λζε Γηαρείξηζεο 

Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο - Σκήκα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο κε αξηζκό 

5606/14-5-2020 θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ κε αξηζκό 5679/15-5-

2020).  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην ζρεηηθό ηεύρνο δηαθήξπμεο 

δεκνπξαζίαο, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

ΑΔΑ: Ψ21ΔΩΞΙ-0Κ5



 ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

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

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

ηνπ άξζξνπ 196 ηνπ Ν.4555/2018 (Κιεηζζέλεο) 

2. Σνπ άξζξνπ 201 «Γεκνπξαζίεο» ηνπ Ν.3463/2006 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη 

Κνηλνηηθνύ Κώδηθα θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην 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 «Με 

πξνζηαηεπόκελεο κηζζώζεηο» όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξάγξαθν 2 

ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.2741/1999 (ΦΔΚ 199/1999 ηεύρνο Α΄) 

4. Σνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 

παξ. 4 ηνπ Ν.4674/2020) 

 

θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 

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

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 747/23-12-2019 (ΑΓΑ: ΦΓΑΗΧΞΙ-9Φ4) 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 εγθξίλεηαη ε 

δηελέξγεηα θαλεξήο, πξνθνξηθήο, πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε ρώξνπ εληόο ηνπ θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Ρντηίθσλ 

3. Σν ππ’ αξηζκό εζσηεξηθήο αιιεινγξαθίαο 7424/5-12-2019 έγγξαθν ηνπ 

Σκήκαηνο Άζιεζεο, Πνιηηηζκνύ θαη Νέαο Γεληάο ηεο Γηεύζπλζεο Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

 

Καηαρηίζει θαη ζσνηάζζει ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο εθκίζζσζεο ρώξνπ 

εκβαδνύ 14 η.κ., εληόο ηνπ θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Ρντηίθσλ, ηδηνθηεζίαο Γήκνπ 

Παηξέσλ, επξηζθνκέλνπ επί ησλ νδώλ Αγίαο Μαξίλαο θαη Μειίλαο Μεξθνύξε, ην 

νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο θπιηθείν θαηά ηελ δηάξθεηα πξνπνλήζεσλ, αγώλσλ θαη 

εθδειώζεσλ εληόο ηνπ θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ θαη σπογράθει ην ζρεηηθό ηεύρνο 

ηεο δηαθήξπμεο. 

Χο ειάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ, ε 

Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή νξίδεη ην πνζό ησλ 25,00 €, κεληαίσο, ζηαζεξό θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

 

 Διεσκρινίζεηαι όηι: 

Ο Γήκνο Παηξέσλ είλαη θύξηνο ελόο ρώξνπ, εκβαδνύ 14 η.κ. εληόο ηνπ 

θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Ρντηίθσλ, επί ησλ νδώλ Αγίαο Μαξίλαο θαη Μειίλαο 

ΑΔΑ: Ψ21ΔΩΞΙ-0Κ5



Μεξθνύξε ζηα Ρνΐηηθα. 

Ο ελ ιόγσ ρώξνο είλαη ειεύζεξνο πξνο κίζζσζε θαζώο ε πξνεγνύκελε 

κίζζσζε έιεμε θαη έρεη απνδνζεί. 

 

 

 

       Ο Πρόεδρος                                    Σα ζσμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ – ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ  

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ  

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΑΝΗΣΑ 
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