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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 29η επηεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 34/25-92020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (17) 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] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο θαη 7]
Παλαγηώηεο Μειάο - ηαθηηθό κέινο.
Οη θ.θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο,
εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο
(αξηζκόο απνθάζεσο 659/2020).
Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό
κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.
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. (4) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε ηνπ από 2-7-2020 πξαθηηθνύ άγνλεο
δεκνπξαζίαο ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ, γηα ηελ εθκίζζσζε ρώξνπ, θπιηθείν, εκβαδνύ
14 η.κ., εληόο θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Ρντηίθσλ, ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Παηξέσλ,
επξηζθνκέλνπ επί ησλ νδώλ Αγίαο Μαξίλαο θαη Μειίλαο Μεξθνύξε, θαη επαλάιεςή ηεο
νίθνζελ από ηνλ Γήκαξρν (άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 ηνπ Π.Γ. 270/1981), δηόηη δελ
παξνπζηάζηεθε ελδηαθεξόκελνο», (ζρεηηθό ην αξηζ. 12724/21-9-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ.
Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 12595/18-9-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ ΠνιενδνκηθνύΚπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – Γ/λζε Γηαρείξηζεο
Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – Σκήκα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο), ε νπνία έρεη σο
εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (dηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε απόθαζεο πεξί θαηαθύξσζεο ηνπ από 2-7-2020 πξαθηηθνύ άγνλεο
δεκνπξαζίαο ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ, γηα ηελ εθκίζζσζε ρώξνπ, θπιηθείν, εκβαδνύ
14 η.κ., εληόο θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Ρντηίθσλ, ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Παηξέσλ,
επξηζθνκέλνπ επί ησλ νδώλ Αγίαο Μαξίλαο θαη Μειίλαο Μεξθνύξε, θαη επαλάιεςή ηεο
νίθνζελ από ηνλ Γήκαξρν (άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 ηνπ Π.Γ. 270/1981), δηόηη δελ
παξνπζηάζηεθε ελδηαθεξόκελνο΄΄ - Κύξηε Πξόεδξε, - Ο Γήκνο Παηξέσλ είλαη θύξηνο ελόο
ρώξνπ, εκβαδνύ 14 η.κ. εληόο ηνπ θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Ρντηίθσλ, επί ησλ νδώλ Αγίαο
Μαξίλαο θαη Μειίλαο Μεξθνύξε ζηα Ρνΐηηθα. - Ο ελ ιόγσ ρώξνο είλαη ειεύζεξνο πξνο
κίζζσζε θαζώο ε πξνεγνύκελε κίζζσζε έιεμε θαη έρεη απνδνζεί. - Έρνληαο ππ’ όςε: - 1.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192, παξάγξαθνο 1, «Δθκίζζσζε αθηλήησλ ησλ Γήκσλ θαη ησλ
Κνηλνηήησλ» ηνπ Ν.3463/2006, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ
196 ηνπ Ν.4555/2018 (Κιεηζζέλεο). – 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 201 «Γεκνπξαζίεο»
ηνπ Ν.3463/2006 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην
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Π.Γ.270/1981 (ΦΔΚ 77/30.03.1981 ηεύρνο Α΄) «Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο
δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ δη’ εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ
πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». – 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4, παξάγξαθνο 1,
πεξίπησζε ηβ΄ ηνπ Π.Γ.34/1995 «Με πξνζηαηεπόκελεο κηζζώζεηο» όπσο αληηθαηαζηάζεθε
από ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.2741/1999 (ΦΔΚ 199/1999 ηεύρνο Α΄). – 4. Σν
άξζξν 72, παξάγξαθνο 1, πεξίπησζε ε, «Οηθνλνκηθή επηηξνπή - Αξκνδηόηεηεο» ηνπ
Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», πνπ θαζνξίδεη ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ είλαη λα θαηαθπξώλεη όιεο ηηο δεκνπξαζίεο
ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019. – 5. Σελ ππ’ αξηζκό 35/12-02-2020 (ΑΓΑ: ΧΗ6ΦΧΞΙ-ΡΔΝ)
Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ πεξί ζπγθξόηεζεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ
κέρξη 31-12-2020 θαζώο θαη ηε κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 4773/31-01-2020 (ΑΓΑ:
6ΔΞ6ΧΞΙ-7ΓΙ) Απόθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηόηεηαο Πξνέδξνπ
Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ. – 6. Σελ ππ’ αξηζκό 747/23-12-2019 (ΑΓΑ: ΦΓΑΗΧΞΙ-9Φ4)
Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ, ε νπνία είλαη εθηειεζηή, δηόηη δελ ππάγεηαη
πιένλ ζηνλ ππνρξεσηηθό έιεγρν λνκηκόηεηαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 116 «Τπνρξεσηηθόο
Έιεγρνο Ννκηκόηεηαο - Αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ λ.3852/2010» ηνπ
Ν.4555/2018 (Φ.Δ.Κ. 133/19-7-2018 ηεύρνο Α΄), Πξόγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ I», θαη κε
ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δηελέξγεηα θαλεξήο, πξνθνξηθήο, πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα
ηελ εθκίζζσζε ρώξνπ εληόο ηνπ θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Ρντηίθσλ. – 7. Σελ ππ’ αξηζκό
303/26-05-2020 (ΑΓΑ: Φ21ΓΧΞΙ-0Κ5) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ
νπνία θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο θαλεξήο, πξνθνξηθήο, πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο
γηα ηελ εθκίζζσζε αθηλήηνπ εκβαδνύ 14 η.κ., εληόο θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Ρντηίθσλ,
επξηζθνκέλνπ επί ησλ νδώλ Αγίαο Μαξίλαο θαη Μειίλαο Μεξθνύξε, ην νπνίν ζα
ρξεζηκνπνηεζεί σο θπιηθείν θαηά ηελ δηάξθεηα πξνπνλήζεσλ, αγώλσλ θαη εθδειώζεσλ
εληόο ηνπ δεκνηηθνύ γεπέδνπ. – 8. Σελ από 11-6-2020 Γηαθήξπμε Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ «Γηα ηελ εθκίζζσζε ρώξνπ, εληόο θιεηζηνύ
Γπκλαζηεξίνπ Ρντηίθσλ, ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Παηξέσλ, ην νπνίν βξίζθεηαη επί ησλ νδώλ
Αγίαο Μαξίλαο θαη Μειίλαο Μεξθνύξε, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο θπιηθείν θαηά ηελ
δηάξθεηα πξνπνλήζεσλ, αγώλσλ θαη εθδειώζεσλ εληόο ηνπ δεκνηηθνύ γεπέδνπ». – 9. Σηο
από 12-6-2020 δεκνζηεύζεηο ησλ εθεκεξίδσλ «Η ΓΝΧΜΗ», «ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ», «Η
ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ» θαη «ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ». – 10. Σν από 2-7-2020
Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ πεξί Άγνλεο δεκνπξαζίαο. - Λακβάλνληαο ππόςε
ηα παξαπάλσ θαζώο θαη ηελ δηαδηθαζία πνπ ηεξήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιόγσ
δεκνπξαζίαο ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: - Με ηελ ππ’ αξηζκό 747/23-12-2019 (ΑΓΑ:
ΦΓΑΗΧΞΙ-9Φ4) Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ, ε νπνία είλαη εθηειεζηή,
δηόηη δελ ππάγεηαη πιένλ ζηνλ ππνρξεσηηθό έιεγρν λνκηκόηεηαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν
116 «Τπνρξεσηηθόο Έιεγρνο Ννκηκόηεηαο - Αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ
λ.3852/2010» ηνπ Ν.4555/2018 (Φ.Δ.Κ. 133/19-7-2018 ηεύρνο Α΄), Πξόγξακκα
«ΚΛΔΙΘΔΝΗ I», εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα θαλεξήο, πξνθνξηθήο, πιεηνδνηηθήο
δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ρώξνπ εληόο ηνπ θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Ρντηίθσλ. - ηε
ζπλέρεηα κε ηελ ππ’ αξηζκό 303/26-05-2020 (ΑΓΑ: Φ21ΓΧΞΙ-0Κ5) απόθαζή ηεο ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Παηξέσλ, ζπλέηαμε ηελ από 11-6-2020 δηαθήξπμε
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαζνξίδνληαο θαη ηνπο όξνπο απηήο. - Μεηά ηελ ηήξεζε ησλ
λνκίκσλ δηαδηθαζηώλ (δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο, ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο
πξνζθνξώλ θ.ιπ.) δελ παξνπζηάζηεθε ζε απηήλ ελδηαθεξόκελνο - πιεηνδόηεο ηελ
πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία ηεο δεκνπξαζίαο 2-7-2020 θαη ζύκθσλα κε ην από 2-7-2020
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πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ: «Να θεξπρζεί άγνλε ε δεκνπξαζία θαζόηη δελ
παξνπζηάζηεθε θαλείο ελδηαθεξόκελνο γηα λα ζπκκεηάζρεη ζ’ απηήλ θαη ζύκθσλα κε ην
άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 ηνπ Π.Γ. 270/1981, λα γίλεη επαλάιεςή ηεο κε ζρεηηθή Απόθαζε
ηνπ Γεκάξρνπ». - ύκθσλα κε ην γεγνλόο όηη δελ παξνπζηάζηεθε ζηελ δεκνπξαζία
ελδηαθεξόκελνο, ε δεκνπξαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί νίθνζελ από ηνλ Γήκαξρν,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 ηνπ Π.Γ.270/1981. Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία
γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ, αλαθεξνκέλε ζηνπο όξνπο ηεο
πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκέξαο
ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο. - Κύξηε Πξόεδξε, - Μεηά ηα αλσηέξσ, θαη ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.3463/2006, ζαο παξαθαινύκε λα εηζεγεζείηε ζην
ώκα, λα πξνβείηε ζηε ιήςε απόθαζεο πεξί θαηαθύξσζεο ηνπ από 2-7-2020 πξαθηηθνύ
Άγνλεο δεκνπξαζίαο ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ, γηα ηελ εθκίζζσζε ρώξνπ, εκβαδνύ 14
η.κ., εληόο ηνπ θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Ρντηίθσλ, πνπ βξίζθεηαη επί ησλ νδώλ Αγίαο
Μαξίλαο θαη Μειίλαο Μεξθνύξε, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο θπιηθείν θαηά ηελ
δηάξθεηα πξνπνλήζεσλ, αγώλσλ θαη εθδειώζεσλ εληόο ηνπ θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ θαη
ηελ επαλάιεςή ηεο νίθνζελ από ηνλ Γήκαξρν (άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 ηνπ Π.Γ.270/1981),
δηόηη δελ παξνπζηάζηεθε ζε απηήλ πιεηνδόηεο. – Ο Αληηδήκαξρνο ΠνιενδνκηθνύΚπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, θ. Μηραήι
Αλαζηαζίνπ».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, έιαβε ππόςε ηελ
εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην από 2-7-2020 Πξαθηηθό ηεο
Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ πεξί Άγνλεο Γεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ρώξνπ, θπιηθείν,
εκβαδνύ 14 η.κ., εληόο θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Ρντηίθσλ, ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Παηξέσλ,
επξηζθνκέλνπ επί ησλ νδώλ Αγίαο Μαξίλαο θαη Μειίλαο Μεξθνύξε,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192, παξάγξαθνο 1, «Δθκίζζσζε αθηλήησλ ησλ Γήκσλ
θαη ησλ Κνηλνηήησλ» ηνπ Ν.3463/2006, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξάγξαθν
1 ηνπ άξζξνπ 196 ηνπ Ν.4555/2018 (Κιεηζζέλεο)
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 201 «Γεκνπξαζίεο» ηνπ Ν.3463/2006 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη
Κνηλνηηθνύ Κώδηθα θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην Π.Γ.270/1981 (ΦΔΚ 77/30.03.1981
ηεύρνο Α΄) «Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ
δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ δη’ εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ»
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4, παξάγξαθνο 1, πεξίπησζε ηβ΄ ηνπ Π.Γ.34/1995 «Με
πξνζηαηεπόκελεο κηζζώζεηο» όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ Ν.2741/1999 (ΦΔΚ 199/1999 ηεύρνο Α΄)
4. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ
Ν.4674/2020)
θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
1. Σελ ππ’ αξηζκό 35/12-02-2020 (ΑΓΑ: ΧΗ6ΦΧΞΙ-ΡΔΝ) Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ Παηξέσλ πεξί ζπγθξόηεζεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ κέρξη 31-122020 θαζώο θαη ηε κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 4773/31-01-2020 (ΑΓΑ: 6ΔΞ6ΧΞΙ3
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7ΓΙ) Απόθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηόηεηαο Πξνέδξνπ
Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ
Σελ ππ’ αξηζκό 747/23-12-2019 (ΑΓΑ: ΦΓΑΗΧΞΙ-9Φ4) Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ Παηξέσλ, ε νπνία είλαη εθηειεζηή, δηόηη δελ ππάγεηαη πιένλ ζηνλ
ππνρξεσηηθό έιεγρν λνκηκόηεηαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 116 «Τπνρξεσηηθόο
Έιεγρνο Ννκηκόηεηαο - Αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ λ.3852/2010» ηνπ
Ν.4555/2018 (Φ.Δ.Κ. 133/19-7-2018 ηεύρνο Α΄), Πξόγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ I»,
θαη κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δηελέξγεηα θαλεξήο, πξνθνξηθήο, πιεηνδνηηθήο
δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ρώξνπ εληόο ηνπ θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Ρντηίθσλ
Σελ ππ’ αξηζκό 303/26-05-2020 (ΑΓΑ: Φ21ΓΧΞΙ-0Κ5) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο θαλεξήο, πξνθνξηθήο,
πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε αθηλήηνπ εκβαδνύ 14 η.κ., εληόο
θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Ρντηίθσλ, επξηζθνκέλνπ επί ησλ νδώλ Αγίαο Μαξίλαο θαη
Μειίλαο Μεξθνύξε, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο θπιηθείν θαηά ηελ δηάξθεηα
πξνπνλήζεσλ, αγώλσλ θαη εθδειώζεσλ εληόο ηνπ δεκνηηθνύ γεπέδνπ
Σελ από 11-6-2020 Γηαθήξπμε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
«Γηα ηελ εθκίζζσζε ρώξνπ, εληόο θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Ρντηίθσλ, ηδηνθηεζίαο
Γήκνπ Παηξέσλ, ην νπνίν βξίζθεηαη επί ησλ νδώλ Αγίαο Μαξίλαο θαη Μειίλαο
Μεξθνύξε, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο θπιηθείν θαηά ηελ δηάξθεηα πξνπνλήζεσλ,
αγώλσλ θαη εθδειώζεσλ εληόο ηνπ δεκνηηθνύ γεπέδνπ»
Σηο από 12-6-2020 δεκνζηεύζεηο ησλ εθεκεξίδσλ «Η ΓΝΧΜΗ»,
«ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ»,
«Η
ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ»
θαη
«ΤΜΒΟΤΛΟ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ»
Σν από 2-7-2020 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ πεξί Άγνλεο δεκνπξαζίαο

Δγκρίνει ην από 2-7-2020 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ, γηα ηελ
εθκίζζσζε ρώξνπ, θπιηθείν, εκβαδνύ 14 η.κ., εληόο θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Ρντηίθσλ,
ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Παηξέσλ, επξηζθνκέλνπ επί ησλ νδώλ Αγίαο Μαξίλαο θαη Μειίλαο
Μεξθνύξε θαη σο εθ ηνύηνπ θεξύζζεη άγονη ηε αλσηέξσ δεκνπξαζία, δηόηη δελ
παξνπζηάζηεθε ζε απηήλ πιεηνδόηεο. Η δεκνπξαζία θα επαναληθθεί νίθνζελ από ηνλ
Γήκαξρν (άξζξν 6 παξ.1 ηνπ Π.Γ 270/81).
Διευκρινίζεται ότι:
Με ηελ ππ’ αξηζκό 747/23-12-2019 (ΑΓΑ: ΦΓΑΗΧΞΙ-9Φ4) Απόθαζε ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ, ε νπνία είλαη εθηειεζηή, δηόηη δελ ππάγεηαη πιένλ ζηνλ
ππνρξεσηηθό έιεγρν λνκηκόηεηαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 116 «Τπνρξεσηηθόο Έιεγρνο
Ννκηκόηεηαο - Αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ λ.3852/2010» ηνπ Ν.4555/2018
(Φ.Δ.Κ. 133/19-7-2018 ηεύρνο Α΄), Πξόγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ I», εγθξίζεθε ε
δηελέξγεηα θαλεξήο, πξνθνξηθήο, πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ρώξνπ
εληόο ηνπ θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Ρντηίθσλ.
ηε ζπλέρεηα κε ηελ ππ’ αξηζκό 303/26-05-2020 (ΑΓΑ: Φ21ΓΧΞΙ-0Κ5) απόθαζή
ηεο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Παηξέσλ, ζπλέηαμε ηελ από 11-6-2020 δηαθήξπμε
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαζνξίδνληαο θαη ηνπο όξνπο απηήο.
Μεηά ηελ ηήξεζε ησλ λνκίκσλ δηαδηθαζηώλ (δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο, ιήμε
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ θ.ιπ.) δελ παξνπζηάζηεθε ζε απηήλ ελδηαθεξόκελνο πιεηνδόηεο ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία ηεο δεκνπξαζίαο 2-7-2020 θαη ζύκθσλα κε
ην από 2-7-2020 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηώλ: «Να θεξπρζεί άγνλε ε
δεκνπξαζία θαζόηη δελ παξνπζηάζηεθε θαλείο ελδηαθεξόκελνο γηα λα ζπκκεηάζρεη ζ’
4
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απηήλ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 ηνπ Π.Γ. 270/1981, λα γίλεη επαλάιεςή
ηεο κε ζρεηηθή Απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ».
Γεδνκέλνπ όηη δελ παξνπζηάζηεθε ζηελ δεκνπξαζία ελδηαθεξόκελνο, ε
δεκνπξαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί νίθνζελ από ηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ην άξζξν 6
παξάγξαθνο 1 ηνπ Π.Γ.270/1981. Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε
πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ, αλαθεξνκέλε ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο
θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο
δεκνπξαζίαο.
Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα σμμεηέτονηα Μέλη
ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ
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