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Σηελ 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 Υπνπξγείνπ 

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 Σακνύξε-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 

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

Φαξάιακπνο Σηαλίηζαο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – 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 Χσκάο – ηαθηηθά κέιε 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. (6) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Σύληαμε ησλ όξσλ 

δηαθεξύμεσλ παξαρώξεζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ εθηόο ησλ πξνβνιώλ ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο ζηηο Πιαηείεο: Βαζ. Γεσξγίνπ Α΄, Οκνλνίαο, Τξηώλ Σπκκάρσλ, Πι. 

Καπνδηζηξίνπ (Μαξθάηνπ), Υςειώλ Αισλίσλ θαη Δζληθήο Αληηζηάζεσο (Πι. 

Όιγαο)», (ζρεηηθό ην αξηζ. 4540/16-4-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε 

αξηζ. 3804/16-3-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, 

Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο 

Υπεξεζίαο - Γ/λζε Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – Τκήκα 

Δζόδσλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Σύληαμε όξσλ δηαθεξύμεσλ παξαρώξεζεο θνηλνρξήζησλ 

ρώξσλ πνπ αθνξνύλ ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ εθηόο ησλ πξνβνιώλ ησλ 

θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηηο Πιαηείεο: Βαζ. Γεσξγίνπ Α΄, 

Οκνλνίαο, Τξηώλ Σπκκάρσλ, Πι. Καπνδηζηξίνπ (Μαξθάηνπ), Υςειώλ Αισλίσλ θαη 

Δζληθήο Αληηζηάζεσο (Πι. Όιγαο)΄΄ - Σαο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ αξηζ. 18/12.02.2020 

απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ζαο παξαθαινύκε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 

72 παξ.1 ζηνηρείν Δ ηνπ Ν. 3852/10, ην άξζξν 3 παξ. 10 ηνπ Ν. 1080/80 θαζώο θαη 

ηελ ππ’ αξηζ. 243/2017 θαλνληζηηθή απόθαζε ρξήζεο πεδνδξόκσλ θαη πιαηεηώλ ζην 
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Ιζηνξηθό Κέληξν ηεο Πάηξαο, λα θαηαξηίζεηε ηνπο όξνπο θαη λα ζπληάμεηε ηηο 

δηαθεξύμεηο γηα ηελ παξαρώξεζε γηα ην έηνο 2020 ησλ θνηλνρξήζησλ ηκεκάησλ 

εθηόο πξνβνιήο ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηελ Πιαηείεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαηόπηλ 

θαηαβνιήο ηνπ ζρεηηθνύ ηέινπο. – Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, 

Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο 

Υπεξεζίαο, θ. Γηνλύζηνο Πιέζζαο».- 

 

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

ηνπ σο αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ηα ζρεηηθά ηεύρε ησλ δηαθεξύμεσλ 

παξαρώξεζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ εθηόο ησλ πξνβνιώλ ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο ζηηο πιαηείεο Βαζ. Γεσξγίνπ Α΄, Οκνλνίαο, Τξηώλ Σπκκάρσλ, Πι. 

Καπνδηζηξίνπ (Μαξθάηνπ), Υςειώλ Αισλίσλ θαη Δζληθήο Αληηζηάζεσο (Πι. 

Όιγαο), 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

  

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηελ ππ’ αξηζ. 18/12-2-2020 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ 

Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ Ν.4674/2020), ην άξζξν 3 παξ. 10 ηνπ Ν. 

1080/80 θαη ηελ ππ’ αξηζ. 243/2017 θαλνληζηηθή απόθαζε ρξήζεο πεδνδξόκσλ θαη 

πιαηεηώλ ζην Ιζηνξηθό Κέληξν ηεο Πάηξαο, καηαρηίζει ηνπο όξνπο, ζσνηάζζει ηηο 

δηαθεξύμεηο ησλ δεκνπξαζηώλ θαη σπογράθει ηα ζρεηηθά ηεύρε ησλ δηαθεξύμεσλ, 

γηα ηελ παξαρώξεζε ησλ θνηλνρξήζησλ ηκεκάησλ εθηόο πξνβνιήο ησλ 

θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηηο Πιαηείεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, για ηο έηος 2020, θαηόπηλ 

θαηαβνιήο ηνπ ζρεηηθνύ ηέινπο σο εμήο: 

 

1. ηην Πλαηεία Σριών σμμάτφν, θαζνξίδνληαο ζαλ ειάρηζην όξην πξώηεο 

πξνζθνξάο κίζζσζεο, γηα ηνλ θαζέλα από ηνπο ρώξνπο ηεο ελ ιόγσ πιαηείαο 

όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ αληίζηνηρε δηαθήξπμε, ην πνζό ησλ 25,00 € 

θαηά ηεηξαγσληθό κέηξν. 

2. ηην Πλαηεία Τυηλών Αλφνίφν, θαζνξίδνληαο ζαλ ειάρηζην όξην πξώηεο 

πξνζθνξάο κίζζσζεο, γηα ηνλ θαζέλα από ηνπο ρώξνπο ηεο ελ ιόγσ πιαηείαο 

όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ αληίζηνηρε δηαθήξπμε, ην πνζό ησλ 25,00 € 

θαηά ηεηξαγσληθό κέηξν. 

3. ηην Πλαηεία Δθνικής Ανηίζηαζης, θαζνξίδνληαο ζαλ ειάρηζην όξην 

πξώηεο πξνζθνξάο κίζζσζεο, γηα ηνλ θαζέλα από ηνπο ρώξνπο ηεο ελ ιόγσ 

πιαηείαο όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ αληίζηνηρε δηαθήξπμε, ην πνζό ησλ 

25,00 € θαηά ηεηξαγσληθό κέηξν. 

4. ηην Πλαηεία Βαζιλέφς Γεφργίοσ Α΄, θαζνξίδνληαο ζαλ ειάρηζην όξην 

πξώηεο πξνζθνξάο κίζζσζεο, γηα ηνλ θαζέλα από ηνπο ρώξνπο ηεο ελ ιόγσ 

πιαηείαο όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ αληίζηνηρε δηαθήξπμε, ην πνζό ησλ 

35,00 € θαηά ηεηξαγσληθό κέηξν. 

ΑΔΑ: 9Γ1ΚΩΞΙ-ΒΩ1



5. ηην Πλαηεία Καποδιζηρίοσ (Μαρκάηοσ), θαζνξίδνληαο ζαλ ειάρηζην 

όξην πξώηεο πξνζθνξάο κίζζσζεο, γηα ηνλ θαζέλα από ηνπο ρώξνπο ηεο ελ 

ιόγσ πιαηείαο όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ αληίζηνηρε δηαθήξπμε, ην 

πνζό ησλ 25,00 € θαηά ηεηξαγσληθό κέηξν. 

6. ηην Πλαηεία Ομονοίας, θαζνξίδνληαο ζαλ ειάρηζην όξην πξώηεο 

πξνζθνξάο κίζζσζεο, γηα ηνλ θαζέλα από ηνπο ρώξνπο ηεο ελ ιόγσ πιαηείαο 

όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ αληίζηνηρε δηαθήξπμε, ην πνζό ησλ 10,00 €  

θαηά ηεηξαγσληθό κέηξν. 

 

 

 

       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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