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

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 26η Οκηυβπίος 2020, εκέξα Γεςηέπα θαη ώξα 15.00, κεηά από
γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε απιθμό 23/22-10-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη
δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ,
γηα ηελ εμέηαζε ησλ (28) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε
ηνπ ώκαηνο:
1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε- Αληηπξόεδξνο, 3)
Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία- Γξακκαηεύνπζα, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ
Μηραήι- Αλη/ξρνο, 6) Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο,
8) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 9) Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 10) Πιέζζαο ΓηνλύζηνοΑλη/ξρνο, 11) ακνύξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 12) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 13)
Αζπξνύιηα νθία, 14) Γθέζηα Δηξήλε, 15) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 16) Μνδέο Αζαλάζηνο, 17)
Νηάξνπ Μαξία, 18) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 19) Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 20) Σνπιγαξίδεο
Θεόδσξνο, 21) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 22) Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 23) Γνύξνο Αζαλάζηνο,
24) Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 25) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 26) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 27) Ξπιηάο
Θεόδσξνο, 28) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 29) Παηνύραο Υξήζηνο, 30) Ρώξνο Γεώξγηνο, 31) βόιεο
Κσλζηαληίλνο, 32) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 33) Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, 34) Σζηκπνύθεο
Ησάλλεο, 35) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη 36) Φσκάο Πέηξνο.
Οη θ.θ. Βνξίζεο Γηνλύζηνο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, Εαθεηξόπνπινο
Παλαγηώηεο, Καπθάο Γεώξγηνο, Κνπλάβεο Αληώληνο, Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, ηαδήκαο
Βαζίιεηνο, Φηινπνύινπ Μαξία θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ εηζήιζαλ ζηε
ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ, σπέη δε Γπαμμαηεύοςζαρ αλέιαβε ε θα Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία.
Οη θ.θ. Μαγηάθεο Γεώξγηνο, Νηξίληαο Θεόδσξνο θαη ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, δελ εηζήιζαλ
από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγόηεξα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε εηζήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο
Παηξέσλ.
Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
………………………………………………………………………………………………................
(Γηεπθξηλίδεηαη όηη από ηε ζπλεδξίαζε απνρώξεζε ν θ. Ρώξνο Γεώξγηνο).

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 3 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο:
«Έγθξηζε απεπζείαο αγνξάο από ην Γήκν Παηξέσλ αθηλήηνπ, κε ζπκκεηνρή ζε αλαγθαζηηθό
πιεηζηεξηαζκό, ηδηνθηεζίαο ΒΗΟΠΑ Γιαύθνπ Πάηξαο ΑΔ», (ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ηεο
Αλη/ξρνπ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Μεζζάηηδνο, Παξαιίαο θαη Βξαρλαηίθσλ»- Γξαθείν Αλη/ξρνπκε αξηζ. 14930/23-10-2020 θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 14960/26-102020).
Το Σώμα, κε ηε δηεπθξίληζε όηη ελ ησ κεηαμύ εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Ρώξνο
Γεώξγηνο, Μαγηάθεο Γεώξγηνο θαη Νηξίληαο Θεόδσξνο, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ θ.
Γήκαξρν, ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο εηζεγήηξηαο - Αλη/ξρνπ, ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ
παξαηάμεσλ, ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο – δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο θαη όιεο ηηο απόςεηο θαη
παξαηεξήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο,
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ:
(38 ζεηηθέο ςήθνη)
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη:
Ο Ν.3463/2006 «Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α`, 14) νξίδεη ζην άξζξν
186 παξ. 6 όηη «Γηα ηελ θαηάξηηζε ζύκβαζεο κεηαβίβαζεο ηεο θπξηόηεηαο αθηλήησλ ή
ζύζηαζεο επ’ απηώλ εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ, εθόζνλ ζπκβάιιεηαη Γήκνο ή Κνηλόηεηα
απαηηείηαη εθηίκεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο, ε νπνία γίλεηαη από ην ώκα Οξθσηώλ Δθηηκεηώλ,
ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αμία απηή ππεξβαίλεη ην ρξεκαηηθό όξην πνπ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά
από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο». Δπίζεο, ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, όπσο
απηό ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ από ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3731/2008
(ΦΔΚ Α` 263), νξίδεηαη όηη: «1. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 εθαξκόδνληαη αλαιόγσο γηα ηελ
αγνξά ηδησηηθώλ αθηλήησλ εθ κέξνπο ησλ Γήκσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε
αγνξάο αθηλήηνπ, όπνπ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ απαηηείηαη ε εθηίκεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ από ην ώκα Οξθσηώλ Δθηηκεηώλ
σο πξνϋπόζεζε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ζύκβαζεο κεηαβίβαζεο ηεο θπξηόηεηαο, ην Γεκνηηθό ή
Κνηλνηηθό πκβνύιην, κε απόθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ πιεηνςεθία επί ηνπ ζπλόινπ
ησλ κειώλ ηνπ, κπνξεί λα θξίλεη όηη ην αθίλεην απηό είλαη ην κόλν θαηάιιειν γηα ηελ
εθπιήξσζε δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζθνπνύ θαη λα απνθαζίζεη ηελ απεπζείαο αγνξά. Όπνπ,
όκσο, δελ πξνβιέπεηαη ε εθηίκεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ θαη` άξζξν 186 παξ. 6 ηνπ
ΓΚΚ, ηόηε ε θξίζε πεξί ηνπ όηη ην αθίλεην είλαη ην κόλν θαηάιιειν, θαζώο θαη ε απόθαζε γηα
ηελ απεπζείαο αγνξά, ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ ή
Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ.» Σέινο, κε ην άξζξν 23 παξ. 2 ηνπ λ. 2873/2000 (ΦΔΚ Α` 265)
πξνζηέζεθε εδάθην ζηελ πεξίπη. α’ ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 2579/1998 σο εμήο: «Γηα
ηνπο Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α’ θαη β’ βαζκίδαο δελ απαηηείηαη έθζεζε εθηίκεζεο
ηνπ ώκαηνο Οξθσηώλ Δθηηκεηώλ όηαλ ε αμία ησλ κεηαβηβαδόκελσλ αθηλήησλ δελ ππεξβαίλεη
ηα είθνζη εθαηνκκύξηα (20.000.000) δξαρκέο», ήδε 58.694,06 επξώ. Από ηηο δηαηάμεηο απηέο
πξνθύπηεη όηη γηα ηελ απεπζείαο (ρσξίο δηαγσληζκό) αγνξά αθηλήηνπ από Γήκν ή Κνηλόηεηα,
απαηηείηαη κόλν α) ε πξνεγνύκελε έθδνζε εηδηθά αηηηνινγεκέλεο απόθαζεο ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δύν ηξίησλ (2/3) ησλ κειώλ ηνπ, πνπ
πξνζδηνξίδεη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην αθίλεην είλαη ην κόλν θαηάιιειν γηα ηελ
εθπιήξσζε δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζθνπνύ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη θαη β) όηαλ ε αγνξαία
αμία ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 58.694,06 επξώ, απαηηείηαη θαη ε πξνεγνύκελε εθηίκεζε από
πηζηνπνηεκέλν Οξθσηό Δθηηκεηή (κεηά ηελ θαηάξγεζε κε ην Ν. 4152/2013 άξζξν πξώην παξ.
Γ. ηνπ ώκαηνο Οξθσηώλ Δθηηκεηώλ) ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηεί ε
ζρεηηθή ζύκβαζε κεηαβίβαζεο ηεο θπξηόηεηαο, ν νπνίνο (Πηζηνπνηεκέλνο Οξθσηόο Δθηηκεηήο)
κε ζρεηηθή έθζεζε, πεξηέρνπζα ηα απαηηνύκελα θαηά λόκν ζηνηρεία, θαζνξίδεη ηελ αμία απηή
ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία απηά θαη ζηελ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ. Ζ ζρεηηθή λνκνζεηηθή πξόβιεςε ζθνπεί ζηε κείδνλα δηαζθάιηζε ησλ
ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηεο άξηηαο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο θαη
ηδηαίηεξεο εκπεηξίαο ηνπ Πηζηνπνηεκέλνπ Οξθσηνύ Δθηηκεηή, νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ ην
αληηθεηκεληθό θαη έγθπξν πεξηερόκελν ηεο ζρεηηθήο εθηίκεζεο.
Πεξαηηέξσ κε ηνλ όξν αγνξά, λνείηαη ε απόθηεζε πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ κε ηελ
θαηαβνιή ρξεκαηηθνύ αληαιιάγκαηνο ηζάμην ηεο απνηίκεζεο απηνύ ζε ρξήκα. Έηζη θαη ε
απόθηεζε αθηλήηνπ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο εθπνίεζεο ηνπ θαηόπηλ
πιεηζηεξηαζκνύ κε πιεηνδνζία θαη θαηαθύξσζε πιεηζηεξηαζζέληνο αθηλήηνπ εμνκνηώλεηαη κε
απεπζείαο αγνξά.
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ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζην Ο.Σ. ΚΦ Β32 ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ
πόιεσο Παηξώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζην «ΒΗΟ.ΠΑ Γιαύθνπ Παηξώλ», κε ΚΑΔΚ
061670829001/0/0, ππάξρεη νηθόπεδν επηθαλείαο 10.396,41 η.κ. πνπ θαηαιακβάλεη νιόθιεξν
ην Ο.Σ. ΚΦ Β32 έρεη πξόζσπα βόξεηα κε ηελ νδό ακηθνύ, λόηηα κε ηελ νδό Ημίσλνο,
αλαηνιηθά κε ηελ νδό Κεληαύξσλ θαη δπηηθά κε αλώλπκε νδό. Σν αθίλεην απηό αλήθεη θαηά
πιήξε θαη απνθιεηζηηθή θπξηόηεηα ζηελ αλώλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΓΛΑΤΚΟΤ ΠΑΣΡΑ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν
«ΒΗΟΠΑ.Γ.Π.» πνπ εδξεύεη ζηελ Πάηξα ζηελ νπνία πεξηήιζε κε ηελ ππ’ αξηζ.5/2003 Πξάμε
Δθαξκνγήο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο ηνπ Ννκάξρε Αραΐαο θαηαρσξεκέλε ζηα θύιια ηνπ
Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Παηξώλ ζηνλ αξηζκό 11.079 κε εκεξνκελία 30-09-2009 ε νπνία
ζπκπιεξώζεθε θαη δηνξζώζεθε κε ηε κε αξηζκό 42/2009 απόθαζε ηνπ Ννκάξρε Αραΐαο
θαηαρσξεκέλε ζηα ίδηα θύιια κε αξηζκό 11.081 κε εκεξνκελία 30-09-2009. Με ηελ ππ’ αξηζ.
219/18-07-2019 Έθζεζε Αλαγθαζηηθήο Καηάζρεζεο Αθηλήηνπ - Οηθνπέδνπ ηνπ δηθαζηηθνύ
επηκειεηή κε έδξα ην Πξσηνδηθείν Παηξώλ Κσλζηαληίλνπ Καηξηβέζε θαηαζρέζεθε ην άλσ
αθίλεην κε επίζπεπζε ηεο θνηλνπξαμίαο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΑΔΣΔΘ Α.Δ.ΓΟΜΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΣΔ-ΛΔΣΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ» πνπ εδξεύεη ζην
Μαξνύζη Αηηηθήο θαη επίθεηηαη κεηά από αλαβνιέο θαη καηαίσζε αλαγθαζηηθόο
πιεηζηεξηαζκόο αλνηθηνύ πιεηνδνηηθνύ ηύπνπ κε ειεθηξνληθά κέζα (ειεθηξνληθόο
πιεηζηεξηαζκόο) πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ 29-10-2020.
o
o

o

o

Δπεηδή ζην ελ ιόγσ αθίλεην πξνβιέπεηαη σο πξνο ηε ρξήζε γεο ρώξνο αλέγεξζεο
«Κέληξνπ Απνηέθξσζεο Νεθξώλ θαη Απνηέθξσζεο Οζηώλ» (ΦΔΚ 217Γ/04-05-2020).
Δπεηδή ν Γήκνο Παηξέσλ σο έρσλ θαηά λόκν ηε ζρεηηθή αξκνδηόηεηα γηα ηελ ίδξπζε θαη
ιεηηνπξγία Κέληξσλ Απνηέθξσζεο Νεθξώλ έρεη από ην έηνο 2016 μεθηλήζεη ηηο
δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλέγεξζε «Κέληξνπ Απνηέθξσζεο Νεθξώλ θαη Απνηέθξσζεο
Οζηώλ» ζην ΟΣ. ΚΦ Β32 ηεο πεξηνρήο «ΒΗΟ.ΠΑ. Γιαύθνπ Παηξώλ» έρεη ήδε πξνβεί ζε
αξρηηεθηνληθό δηαγσληζκό ηδεώλ γηα ην Κέληξν Απνηέθξσζεο Νεθξώλ (ΚΑΝ) θαη
απνηέθξσζεο νζηώλ επί ηνπ νπνίνπ έρεη ππάξμεη απνηέιεζκα θαη επίθεηηαη ε έλαξμε ηεο
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλέγεξζε, ν δε Γήκνο Παηξέσλ έρεη ηε ρξήζε απηνύ
κε ζύκβαζε ρξεζηδαλείνπ πνπ έρεη ζπλαθζεί από 15-10-2017 κε δηάξθεηα 50 έηε από ηελ
ππνγξαθήο ηνπ.
Δπεηδή ε αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ απηνύ δελ κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηνδήπνηε άιιν αθίλεην
ηεο πόιεο ησλ Παηξώλ, θαζώο ζην σο άλσ αθίλεην έρεη γίλεη ρσξνζέηεζε ρξήζεο γεο
«θέληξν απνηέθξσζεο λεθξώλ ΚΑΝ» είλαη πξνθαλέο όηη ην ελ ιόγσ αθίλεην είλαη ην
κνλαδηθό θαηάιιειν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνηηθνύ ζθνπνύ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη.
Δπεηδή ε αγνξαία αμία πξνθαλώο ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 58.694,06 επξώ, αλαηέζεθε
από ηνλ θ. Γήκαξρν Παηξέσλ ε εθηίκεζε από πηζηνπνηεκέλν Οξθσηό Δθηηκεηή ηεο
αγνξαίαο αμίαο ηνπ σο άλσ αθηλήηνπ, ε νπνία θαη πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ
Πηζηνπνηεκέλε Δθηηκήηξηα θα Νηεικέθνπξα Γεσξγία πνπ κε ηελ από 21-10-2020
Έθζεζε Δθηίκεζεο Αμίαο πνπ έιαβε αξηζκό πξσηνθόιινπ ζην Γήκν Παηξέσλ 50419/2110-2020 πξνζδηόξηζε ηελ αληηθεηκεληθή αμία ηνπ ζε επξώ -1.310.571,44- θαη ηελ
αγνξαζηηθή/εκπνξηθή ηνπ αμία ζε επξώ 1.130.000,00
ηο Γημοηικό Σςμβούλιο, εγκπίνει ηα κάηυθι:

Α)
Σν νηθόπεδν επηθαλείαο -10.396,41- η.κ. πνπ βξίζθεηαη ζην Ο.Σ. ΚΦ Β32 ηνπ
εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ πόιεσο Παηξώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζην «ΒΗΟ.ΠΑ
Γιαύθνπ Παηξώλ», θέξεη ΚΑΔΚ 061670829001/0/0, θαηαιακβάλεη νιόθιεξν ην Ο.Σ. ΚΦ
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Β32 θαη έρεη πξόζσπα βόξεηα κε ηελ νδό ακηθνύ, λόηηα κε ηελ νδό Ημίσλνο, αλαηνιηθά κε ηελ
νδό Κεληαύξσλ θαη δπηηθά κε αλώλπκε νδό είναι ηο μόνο καηάλληλο γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ
Γεκνηηθνύ Κέληξνπ Απνηέθξσζεο Νεθξώλ (ΚΑΝ) θαη Απνηέθξσζεο Οζηώλ.
Β)
Την απεςθείαρ αγοπά ηος υρ άνυ ακινήηος, κε πιεηνδνζία, ζηνλ αλαγθαζηηθό
πιεηζηεξηαζκό αλνηθηνύ πιεηνδνηηθνύ ηύπνπ κε ειεθηξνληθά κέζα (ειεθηξνληθόο
πιεηζηεξηαζκόο), θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζ. 219/18-07-2019 Έθζεζεο Αλαγθαζηηθήο Καηάζρεζεο
Αθηλήηνπ - Οηθνπέδνπ ηνπ δηθαζηηθνύ επηκειεηή, κε έδξα ην Πξσηνδηθείν Παηξώλ
Κσλζηαληίλνπ Καηξηβέζε, κε επίζπεπζε ηεο θνηλνπξαμίαο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ
ΑΔΣΔΘ Α.Δ.-ΓΟΜΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΣΔ-ΛΔΣΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ», όπσο
απηή δηνξζώζεθε κε ηηκή πξώηεο πξνζθνξάο -310.000,00- επξώ.
Γ)
Δξοςζιοδοηεί ηνλ Γήκαξρν Παηξέσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο κε:
1)
Δκπξόζεζκε δήισζε ζπκκεηνρήο ζηνλ αλαγθαζηηθό πιεηζηεξηαζκό αλνηθηνύ
πιεηνδνηηθνύ ηύπνπ κε ειεθηξνληθά κέζα (ειεθηξνληθόο πιεηζηεξηαζκόο) ηνπ σο άλσ
αθηλήηνπ, θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζ. 219/18-07-2019 Έθζεζεο Αλαγθαζηηθήο Καηάζρεζεο
Αθηλήηνπ-Οηθνπέδνπ ηνπ δηθαζηηθνύ επηκειεηή κε έδξα ην Πξσηνδηθείν Παηξώλ
Κσλζηαληίλνπ Καηξηβέζε, ελώπηνλ ηεο ππαιιήινπ ηνπ πιεηζηεξηαζκνύ ζπκβνιαηνγξάθνπ
Παηξώλ θαο Δηξήλεο Μεηξνπνύινπ – Καξαθάζε θαη ζε πεξίπησζε θσιύκαηόο ηεο ελώπηνλ
ηνπ λόκηκνπ πηζηνπνηεκέλνπ αλαπιεξσηή ηεο κε ηελ θαηαβνιή εγγύεζεο ζπκκεηνρήο θαη ηνπ
ηέινπο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ πιεηζηεξηαζκώλ
2)
πκκεηνρή ζηελ πιεηνδνζία κε ηειηθή πξνζθνξά ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ θαη άιιεο
πιεηνδνζίεο πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηεο ηηκήο πξώηεο πξνζθνξάο ήηνη ην πνζό ησλ
επξώ -620.000,00
3)
Τπνγξαθή θάζε ζρεηηθνύ εγγξάθνπ πνπ ζα απαηηεζεί, θαζώο θαη ζηελ πεξίπησζε
θαηαθύξσζεο ππέξ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ηνπ σο άλσ αθηλήηνπ ηεο ππνγξαθήο θάζε
απαηηνύκελνπ εγγξάθνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαβίβαζεο ηεο θπξηόηεηαο ηνπ ελ ιόγσ
αθηλήηνπ ζην Γήκν Παηξέσλ.
Ζ παπούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγσο νομιμόηηηαρ ζηην Αποκενηπυμένη
Γιοίκηζη Πελοποννήζος, Γςηικήρ Δλλάδορ και Ηονίος.
Ο Ππόεδπορ

Ζ Γπαμμαηεύοςζα

ΠΑΝΑΓΗΩΤΖΣ ΜΔΛΑΣ

ΗΟΥΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
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