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ηης 23
ης

 Θοσνίοσ 2020 

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

  

ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοσζα ηης Οικονομικής Επιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ), 

ζήκεξα, ηην 23
η
 Θοσνίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε 

ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 22/19-6-2020,  

πξαγκαηνπνηήζεθε δια ζώζης ζσνεδρίαζη, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 

εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (15) ζέκαηα ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο θαη 6] Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο. 

Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 1
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 382/2020). 

Ο θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 383/2020). 

Η θα Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 384/2020). 

Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ 

ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ηελ αξρή, ν θ. Πξόεδξνο πξνηάζζεη θαη εηζάγεη ην αξηζ. (2) ζέκα ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Καηαθύξσζε πξαθηηθώλ δεκνπξαζίαο θνηλνρξήζησλ 

ρώξσλ εθηόο πξνβνιήο έηνπο 2020», (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 7723/22-6-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 7480/17-6-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο 

Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο - Γ/λζε Γηαρείξηζεο 

Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – Σκήκα Δζόδσλ) ε νπνία έρεη σο εμήο: 

«Πξνο – Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή - Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Καηαθύξσζε πξαθηηθώλ 

δεκνπξαζίαο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ εθηόο πξνβνιήο έηνπο 2020΄΄ - αο 

δηαβηβάδνπκε ηα πξαθηηθά ηεο από 12/06/2020 δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε 

θνηλνρξήζησλ ρώξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ εθηόο πξνβνιώλ 

θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηηο πιαηείεο: ΔΘΝΙΚΗ 

ΑΝΣΙΣΑΗ (ΟΛΓΑ), ΤΦΗΛΧΝ ΑΛΧΝΙΧΝ, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΒΑ. ΓΔΧΡΓΙΟΤ 

Α΄, ΣΡΙΧΝ ΤΜΜΑΥΧΝ, ΠΛ. ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΟΤ (ΜΑΡΚΑΣΟΤ) θαη 

παξαθαινύκε λα πξνρσξήζεηε ζηελ θαηαθύξσζε απηώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 

παξ. 1 ζηνηρ. ε ηνπ Ν 3852/10, ηνπ άξζξνπ 201 ηνπ Ν 3463/06 θαη ηνπ άξζξνπ 3 

ζηνηρ. 10 ηνπ Ν 1080/80, όπσο λόκηκα ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ. – Ο 

Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο 

Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. Γηνλύζηνο 

Πιέζζαο».- 

 

Η Οικονομική Επιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζή 
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ηνπ σο αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ηα από 12-6-2020 πξαθηηθά ηεο 

αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ,  

                                 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 

θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ Ν.4674/2020), ην άξζξν 201 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ην 

άξζξν 3 ζηνηρ. 10 ηνπ Ν.1080/80, επικσρώνει ηα από 12-6-2020 Πξαθηηθά ηεο 

θαλεξήο, πξνθνξηθήο θαη πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ κέρξη 31/12/2020 

παξαρώξεζε από ηνλ Γήκν Παηξέσλ θνηλνρξήζησλ ηκεκάησλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ εθηόο πξνβνιώλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, 

ζηηο πιαηείεο: ΔΘΝΙΚΗ ΑΝΣΙΣΑΗ (ΟΛΓΑ), ΤΦΗΛΧΝ ΑΛΧΝΙΧΝ, 

ΟΜΟΝΟΙΑ, ΒΑ. ΓΔΧΡΓΙΟΤ Α΄, ΣΡΙΧΝ ΤΜΜΑΥΧΝ, ΠΛ. 

ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΟΤ (ΜΑΡΚΑΣΟΤ), θαηά ηηο νπνίεο αλαθεξύρζεθαλ πιεηνδόηεο νη 

αλαγξαθόκελνη ζηα αληίζηνηρα πξαθηηθά θαη γηα ηνπο νπνίνπο ην κίζζσκα 

αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά απηά, καηακσρώνει δε ηηο ελ ιόγσ δεκνπξαζίεο ζηα 

νλόκαηα ησλ αληηζηνίρσλ ηειεπηαίσλ πιεηνδνηώλ, αληί ηεο πιεηνδνζίαο πνπ 

πξόζθεξε ν θαζέλαο. 

 

Διευκρινίζεται ότι, γηα ηα δεκνπξαηνύκελα ηκήκαηα όπσο απηά πεξηγξάθνληαη 

ζηελ από 26/5/2020 δηαθήξπμε γηα ηελ παξαρώξεζε θνηλνρξήζησλ ηκεκάησλ εθηόο 

πξνβνιήο, ζηελ πιαηεία Σξηώλ πκκάρσλ δελ εκθαλίζηεθε πιεηνδόηεο, θαζώο 

επίζεο θαη γηα ηα ππόινηπα ηκήκαηα ησλ πιαηεηώλ Δζληθήο Αληίζηαζεο (Όιγαο), 

Τςειώλ Αισλίσλ, Καπνδηζηξίνπ (Μαξθάηνπ), Οκνλνίαο θαη Βαζ. Γεσξγίνπ Α΄. 

 
 

 

                  Ο Πρόεδρος                                 Σα Παρόνηα Μέλη 

 

 

        ΔΘΟΝΤΗ ΠΛΕΑ  

 

 

 
 
  

 

ΦΩΣΘΟ ΔΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΘΟΤΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ 

ΘΩΑΝΝΗ ΣΘΜΠΟΤΚΗ 
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