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εο

 Θνπλίνπ 2020 

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

  

Σηελ Πάηξα θαη ζηελ αίζνπζα ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο (θηίξην Λαδόπνπινπ), 

ζήκεξα, ηελ 23
ε
 Θνπλίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε 

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

πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζεο ζπλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 

εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. 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 Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο. 

Ο θ. Πέηξνο Ψσκάο – 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 Σακνύξε-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.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. (3) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Οξζή 

επαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζ. 353/11-6-2020 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο», (ζρεηηθό ην ππ’ 

αξηζ. 7721/22-6-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 7680/19-6-2020 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:΄΄Οξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζ. 353/11.6.2020 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο΄΄ - Παξαθαινύκε γηα ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζ. 353/11.6.2020 απόθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο σο πξνο ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ όξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Άξζξν 6 

(Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο) ηεο ζπληαρζείζεο θαη θαηαξηηζζείζεο κε ηελ αλσηέξσ απόθαζε 

δηαθήξπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα «Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο ζε ηζρύ 

πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηνύκελεο δξαζηεξηόηεηαο, σο θαη ηεο 

άδεηαο ηθαλόηεηαο νδεγνύ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ» κε ηνλ όξν «έγγξαθν - ηίηιν απνδεηθηηθό αλά 

πεξίπησζε ηεο θπξηόηεηαο ηεο απηνθηλνύκελεο ή ηξνρήιαηεο ξπκνπιθνύκελεο θαληίλαο (π.ρ. 

έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ, βηβιίν κεηαβνιώλ, ηηκνιόγην αγνξάο θ.α.)». - 

Δπίζεο ζην Άξζξν 9 (Σύκβαζε) παξαγξ. 5 «Ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ 

ζπκβνιαίνπ κεηαμύ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ κηζζσηή, ν ηειεπηαίνο έρεη δηθαίσκα λα εγθαηαζηαζεί 

ζηνλ παξαρσξνύκελν ρώξν» λα πξνζηεζεί «πξνο ηνύην ζα ζπληαρζεί ζρεηηθό πξσηόθνιιν 

παξάδνζεο παξαιαβήο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ κηζζσηή». - Ωο πξνο ηα ινηπά ηζρύνπλ νη 

ππόινηπνη όξνη ηεο δηαθήξπμεο όπσο θαηαξηίζηεθε θαη ζπληάρζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 

353/11.6.2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. - Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, 

Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο 

Υπεξεζίαο, θ. Γηνλύζηνο Πιέζζαο».- 

 

Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, κε ηε δηεπθξίληζε όηη ελ ησ κεηαμύ πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε ν 

θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ πξνθνξηθή ζπκπιεξσκαηηθή ηνπ 

εηζήγεζε επί ηνπ ζέκαηνο σο αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, ηελ αξκόδηα ππεξεζηαθή 
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παξάγνληα θαη είδε ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο, 

                                 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

 Εγθξίλεη ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζ. 353/11-6-2020 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα άξζξα 6 θαη 9 ηεο ζπληαρζείζαο θαη θαηαξηηζζείζαο κε ηελ 

αλσηέξσ απόθαζε δηαθήξπμεο: 

 

1) ΑΡΘΡΟ 6 

 

α) Αληηθαζίζηαηαη ν όξνο «Για να γίνει κάποιορ δεκηόρ ζηη δημοππαζία θα ππέπει να 

καηαηεθούν με ποινή αποκλειζμού από ηη δημοππαζία μια εβδομάδα ππιν από ηη καθοπιζμένη 

ημέπα διεξαγωγή ηηρ δημοππαζίαρ». 

σο θάησζη: 

«Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ηελ 

πξνεγνπκέλε ηεο δεκνπξαζίαο (1/7/2020)». 

 

β) Αληηθαζίζηαηαη ν όξνο «Φωηοανηίγπαθο ηηρ άδειαρ κςκλοθοπίαρ ηος οσήμαηορ ζε ιζσύ 

πος ππόκειηαι να σπηζιμοποιηθεί για ηην άζκηζη ηηρ αιηούμενηρ δπαζηηπιόηηηαρ, ωρ και ηηρ άδειαρ 

ικανόηηηαρ οδηγού ηος ενδιαθεπομένος»  

σο θάησζη: 

«Έγγξαθν - ηίηιν απνδεηθηηθό αλά πεξίπηωζε ηεο θπξηόηεηαο ηεο απηνθηλνύκελεο ή 

ηξνρήιαηεο ξπκνπιθνύκελεο θαληίλαο (π.ρ. έγγξαθν ηεο Δ/λζεο Μεηαθνξώλ θαη 

Επηθνηλωληώλ, βηβιίν κεηαβνιώλ, ηηκνιόγην αγνξάο  θ.α.)». 
 

γ) Πξνζηίζεηαη ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ  

«Φνξνινγηθά ζηνηρεία (πεξηνδηθέο δειώζεηο ΦΠΑ, Ε3 ή άιια λόκηκα παξαζηαηηθά) 

ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο θνξνινγεηέαο ύιεο εθάζηνπ έηνπο (πνπ 

λα αθνξά ιεηηνπξγία θαληίλαο) ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο επί ηωλ αθαζαξίζηωλ 

εζόδωλ (0,5%) ηωλ θαληηλώλ (άξζξν 62 ηνπ Ν. 4483/2017)». 

 

2) ΑΡΘΡΟ 9 

Σηελ παξ. 5 «Αμέζωρ μεηά ηην ςπογπαθή ηος μιζθωηηπίος ζςμβολαίος μεηαξύ ηος Δήμος 

και ηος μιζθωηή, ο ηελεςηαίορ έσει δικαίωμα να εγκαηαζηαθεί ζηον παπασωπούμενο σώπο», 

 

πξνζηίζεηαη ε θξάζε  

 

«Πξνο ηνύην ζα ζπληαρζεί ζρεηηθό πξωηόθνιιν παξάδνζεο παξαιαβήο κεηαμύ ηνπ 

Δήκνπ θαη ηνπ κηζζωηή». 

 

   Ωο πξνο ηα ινηπά ηζρύνπλ νη ππόινηπνη όξνη ηεο δηαθήξπμεο όπσο θαηαξηίζηεθε θαη 

ζπληάρζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 353/11.6.2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

 

                   Ο Πξόεδξνο                                      Σα Παξόληα Μέιε 

 

 

        ΔΘΟΝΤΗ ΠΛΕΑ  

 

 

 

 

 
         
 

ΦΩΣΘΟ ΔΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΘΟΤΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ 

ΘΩΑΝΝΗ ΣΘΜΠΟΤΚΗ 

ΠΕΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΓΕΩΡΓΘΟ ΜΑΓΘΑΚΗ 
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