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Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέφν 

ηης 1
ης

 επηεμβρίοσ  2020 

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

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 1
η
 επηεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 30/28-8-

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 (31) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά 4] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] Γεώξγηνο 

Μαγηάθεο - ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Πέηξνο Φσκάο – 

ηαθηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 507/2020) θαη 

επαλήιζε ζε απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο 

απνθάζεσο 508/2020). 

Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 509/2020). 

Ο θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο,  απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 16
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

521/2020). 

Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 18
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 523/2020) θαη 

επαλήιζε ζε απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 23
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο 

απνθάζεσο 528/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο - Αληηπξόεδξνο, 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, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ην αξηζ. (6) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Δθπνίεζε εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ 

(Ο.Σ.Κ.Ε.) εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ Ννκνύ Αραΐαο – Καηαθύξσζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο δεκνπξαζίαο», (ζρεηηθό ην αξηζ. 11159/20-8-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 11048/20-8-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, 

Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ – Γ/λζε Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ – Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο), ε νπνία έρεη σο εμήο: 

«Πξνο: - Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή - (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄ΔΚΠΟΗΖΖ 

ΔΓΚΑΣΑΛΔΛΔΗΜΜΔΝΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (Ο.Σ.Κ.Ε.) ΔΝΣΟ ΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΥΑΨΑ – ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ 

ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ΄΄ - αο δηαβηβάδνπκε ην από 19.08.2020 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο 

δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ γηα ηελ εθπνίεζε ή ηελ εθκίζζσζε αθηλήησλ ή θηλεηώλ 

πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ε νπνία νξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 35/2020 Απόθαζε Γ 

θαη 4773/31.01.2020 Απόθαζε Γεκάξρνπ, ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο 

ΑΔΑ: 6ΙΧΒΩΞΙ-6ΕΟ



«ΔΚΠΟΗΖΖ ΔΓΚΑΣΑΛΔΛΔΗΜΜΔΝΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (Ο.Σ.Κ.Ε.) ΔΝΣΟ ΣΧΝ 

ΟΡΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΥΑΨΑ» ζηηο 19/08/2020 πξνθεηκέλνπ λα 

πξνβείηε ζηελ θαηαθύξσζε απηνύ. - πλεκκέλα: Αληίγξαθν Πξαθηηθνύ Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνύ – Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ 

Δμνπιηζκνύ, θ. Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή-

Αληηδήκαξρν, είδε ηελ εηζήγεζή ηνπ θαη ην από 19-8-2020 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο 

Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ γηα ηελ «Δθπνίεζε εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ (Ο.Σ.Κ.Ε.) 

εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ Ννκνύ Αραΐαο», 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 ύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 

10 παξ. 4 ηνπ Ν.4674/2020), 

 

1]  Δγκρίνει ην από 19-8-2020 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ γηα 

ηελ εθπνίεζε ή ηελ εθκίζζσζε αθηλήησλ ή θηλεηώλ πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ε 

νπνία νξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 35/2020 Απόθαζε Γ.. θαη ηελ ππ’ αξηζ. 4773/31.01.2020 

Απόθαζε Γεκάξρνπ, ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ «Δθπνίεζε 

εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ (Ο.Σ.Κ.Ε.) εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ Ννκνύ 

Αραΐαο». 

 

2]  Καηακσρώνει ηνλ πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό γηα ηελ «Δκποίηζη 

εγκαηαλελειμμένφν οτημάηφν (Ο.Σ.Κ.Ε.) ενηός ηφν ορίφν ηοσ Γήμοσ Παηρέφν 

Νομού Αταΐας», ζηελ εηαηξεία ΛΑΓΗΟ ΚΩΝ/ΝΟ & ΗΑ ΔΠΔ γηα ην πνζό ησλ: 

 Δκαηόν Γύο (102) €/ότημα (ασηοκίνηηο) 

 Πενήνηα Ένα (51) €/δίκσκλο 

 

θαζόηη ε πξνζθνξά ηεο αλ θαη κνλαδηθή πιεξνί ηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο.  

 

 

 

                 Ο Πρόεδρος                                      Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 
 

 

 
         
 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΑΔΑ: 6ΙΧΒΩΞΙ-6ΕΟ


		2020-09-02T12:00:41+0300
	Athens




