
Αρηζκός  631    

33
ε
 σλεδρίαζε  

Οηθολοκηθής Δπηηροπής Γήκοσ Παηρέφλ 

ηες 22
ας

 επηεκβρίοσ  2020 

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

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 22
α
 επηεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 33/18-9-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής 

Δπηηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (42) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 

5] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο - ηαθηηθό κέινο, 7] 

Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, 9] Υξήζηνο 

Κνξδάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

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

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 617/2020) θαη 

απνρώξεζε από απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 13
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

(αξηζκόο απνθάζεσο 629/2020).  

Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο,  απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

620/2020). 

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

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

621/2020). 

Ο θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 622/2020). 

Ο θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 15
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

631/2020). 

Ο θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ 

θαη θιήζεθε.  

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. (15) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Καηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο 

κίζζσζεο αθηλήηνπ, γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Γεκνηηθνύ Κηεληαηξείνπ», (ζρεηηθό ην 

αξηζ. 12590/18-9-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 12526/17-

9-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνύ-Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη 

Γόκεζεο θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο - Γ/λζε Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο 

Πεξηνπζίαο – Σκήκα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο). 

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

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

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, κε ηελ δηεπθξίληζε όηη απνρώξεζε από ηελ 

ηειεδηάζθεςε ν θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, έιαβε ππόςε 

ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ θαη ην ζρεηηθό ηεύρνο δηαθήξπμεο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ κίζζσζε αθηλήηνπ, γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Γεκνηηθνύ 
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Κηεληαηξείνπ, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

ύκθσλα κε: 

1. Σν Ννκνζεηηθό πιαίζην ηνπ Π.Γ. 270/81 (ΦΔΚ 77 η. Α΄/30-3-1981) «πεξί 

θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ 

δη’ εθπνίεζεηλ ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» ζύκθσλα κε 

ην νπνίν «ε κίζζσζε αθηλήησλ γίλεηαη θαηόπηλ δεκνπξαζίαο» πξνθεηκέλνπ ν 

Γήκνο Παηξέσλ λα κίζζώζεη έλα αθίλεην γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία δεκνηηθνύ 

θηεληαηξείνπ 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 201 «πεξί δεκνπξαζηώλ» θαη 194 «πεξί κηζζώζεσο 

αθηλήησλ» ηνπ Ν. 3463/2006 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (ΦΔΚ 

114/η.Α΄/8-6-2006) 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 

10 παξ. 4 ηνπ Ν.4674/2020) 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3130/2003 (ΦΔΚ 76 η. Α΄/283/2003) πεξί «Μηζζώζεηο 

αθηλήησλ γηα ζηέγαζε δεκνζίσλ Τπεξεζηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»  ζύκθσλα κε ην 

νπνίν πξνβιέπεηαη όηη: «ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ απηνύ ππάγνληαη όιεο νη 

κηζζώζεηο αθηλήησλ πνπ ζπλάπηεη ην Γεκόζην γηα ηελ ζηέγαζε θαζώο θαη ηελ 

θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ Γεκόζησλ Τπεξεζηώλ ηνπ ......» 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 604/1977 (ΦΔΚ 163/Α΄/13-6-1977) «πεξί Ηδξύζεσο θαη 

ιεηηνπξγίαο Ηδησηηθώλ Ηαηξείσλ, Κιηληθώλ θαη Δλδηαηηεκάησλ Εώσλ» 

6. Σν Π.Γ. 463/1978 (ΦΔΚ 96/Α΄/14-6-1978) «πεξί ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ 

ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθώλ Ηαηξέησλ, θιηληθώλ θαη ελδηαηηεκάησλ δώσλ, 

θαζνξηζκνύ ππνρξεώζεσλ θηεληάηξσλ θαη ηεξνύκελσλ βηβιίσλ» 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3919/2011 (ΦΔΚ 32/Α΄/2-3-2011) «Αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο 

ειεπζεξίαο θαηάξγεζε αδηθαηνιόγεησλ πεξηνξηζκώλ ζηελ πξόζβαζε θαη άζθεζε 

επαγγεικάησλ» 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4039/2012 (ΦΔΚ 15/Α΄/2-2-2012) κε ηίηιν «Γηα ηα 

δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από 

ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηελ ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό ζθνπό» όπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη από ηηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν. 4235/2014 (ΦΔΚ 32/11-2-2014 η. 

Α΄) κε ηίηιν «Γηνηθεηηθά κέηξα , δηαδηθαζίεο θαη θπξώζεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο 

ελσζηαθήο θαη εζληθήο Ννκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ δσσηξνθώλ 

θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δώσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.» 

9. Σελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3170/2003  (ΦΔΚ 191/Α΄/29-7-2003)  «Εώα 

ζπληξνθηάο, αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

10. Σελ ππ’ αξηζ. 1168/50249/22-4-2013 εθαξκνζηηθή εγθύθιην ηνπ Ν. 3919/2011 

(ΑΓΑ: ΒΔΑ8Β-Π4Ε). 

  

θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 

1. Σελ ππ’ αξ. 160/24.06.2020 (ΑΓΑ: 6Φ6ΗΧΞΗ-ΖΖΑ) Απόθαζε Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε νκόθσλα ε έγθξηζε δηελέξγεηαο δεκόζηαο, 

θαλεξήο, πξνθνξηθήο θαη κεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο Παηξέσλ 

λα κηζζώζεη αθίλεην γηα ινγαξηαζκό ηνπ, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία δεκνηηθνύ θηεληαηξείνπ θαζώο επίζεο θαη ηελ ππ’ αξηζ. 

105766/02.09.2020 Απόθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, 

Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ πεξί έθδνζεο πξάμεσο δηαπηζησηηθνύ ραξαθηήξα 
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ηεθκαηξόκελεο λνκηκόηεηαο 

2. Σν γεγνλόο όηη ζηνλ εγθεθξηκέλν Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ  3
ε 

 Αλακόξθσζε 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, ππάξρεη πξόβιεςε γηα πνζό ύςνπο 24.000 € ζηνλ Κ.Α 15-

6232.00001 «Μίζζσζε ελόο αθηλήηνπ από ηνλ Γήκν Παηξέσλ γηα ηελ ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία Γεκνηηθνύ Κηεληαηξείνπ – Τπ’ αξηζ. 227/27.07.2020 Απόθαζε 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (ΑΓΑ: ΧΦΧΡΧΞΗ-ΖΜΕ) θαζώο θαη ε ππ’ αξηζ. 

130516/06.08.2020 Δγθξηηηθή Απόθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ (ΑΓΑ: ΦΟ5ΜΟΡ1Φ-ΕΡ4)» 

3. Σελ ππ’ αξηζ. Β-1753/16-9-2020 Απόθαζε αλάιεςεο Πνιπεηνύο Τπνρξέσζεο γηα 

κίζζσζε αθηλήηνπ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Γεκνηηθνύ Κηεληαηξείνπ κε ΑΓΑ 

6ΟΡΧΞΗ- ΥΥ6 

 

Καηαρηίδεη θαη ζσληάζζεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο κίζζσζεο αθηλήηνπ, γηα ηελ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Γεκνηηθνύ Κηεληαηξείνπ θαη σπογράθεη ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο 

δηαθήξπμεο. 
 

 Διευκρινίζεται ότι: 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 160/24.06.2020 (ΑΓΑ: 6Φ6ΗΧΞΗ-ΖΖΑ) Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

καο πκβνπιίνπ, θαη ηελ ππ’ αξηζ. 105766/02.09.2020 Απόθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ πεξί έθδνζεο πξάμεσο 

δηαπηζησηηθνύ ραξαθηήξα ηεθκαηξόκελεο λνκηκόηεηαο. απνθαζίζηεθε ε έγθξηζε 

δηελέξγεηαο δεκόζηαο, θαλεξήο, πξνθνξηθήο θαη κεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο πξνθεηκέλνπ ν 

Γήκνο Παηξέσλ λα κηζζώζεη αθίλεην γηα ινγαξηαζκό ηνπ, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Γεκνηηθνύ Κηεληαηξείνπ. 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                      Σα σκκεηέτοληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 
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