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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 865/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: 1. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 58961/4404/22-02-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ ηεο
Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ.
2. Σν ππ’ αξηζκ. πξση: 58970/516/22-02-2019 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 865/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Πξνζδηνξηζκόο κηζζώκαηνο αθηλήηνπ ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ην αξρείν
ησλ Γ/λζεσλ Οηθνλνκηθνύ - Γεκνζηνλνκηθνύ, Γ/λζεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξώλ &
Δπηθνηλσληώλ Π.Δ. Αραΐαο, κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 30 ηνπ Ν.4447/2016», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεπάζιμορ – Νεκηάπιορ Μοςλίνορ

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: Ψ56Ω7Λ6-4ΤΔ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 16/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
22ε Απξηιίνπ 2019, εκέξα Μ. Γεπηέξα θαη ώξα 12:00κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
122070 / 1318 / 18-04-2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά
κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:

1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Αληηπξόεδξνο)
3. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καξδάξα Δπζηαζία – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Καπξάινο ππξίδσλ – αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.

Από ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Παξαζθεπόπνπινο
Γεξάζηκνο θαη ύξκνο Γεώξγηνο, Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

ΑΔΑ: Ψ56Ω7Λ6-4ΤΔ
Απ. Απόθαζηρ 865 / 2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 1ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Πξνζδηνξηζκόο κηζζώκαηνο αθηλήηνπ ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ην αξρείν ησλ Γ/λζεσλ Οηθνλνκηθνύ
- Γεκνζηνλνκηθνύ, Γ/λζεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ Π.Δ. Αραΐαο,
κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Άξζξνπ 30 ηνπ Ν.4447/2016».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 58961/4404/22-02-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ ηεο
Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έρνληαο ππόςε :
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87/η.Αη7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή
ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί
ζύζηαζεο θαη ζπγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ»
2. Τν ππ’ αξηζκ. ΦΔΚ 4309/η.Β’/30.12.2016 κε ζέκα «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνύ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
3. Τηο
δηαηάμεηο
ηνπ
Π.Γ.242/1996
(ΦΔΚ
179/Τ.Α/7-8-1996)
«Καζνξηζµόο
ησλ
πξνϋπνζέζεσλ,
ηξόπνπ
θαη
δηαδηθαζίαο
γηα
ηελ
εθκίζζσζε,
ηε
δσξεά,
ηελ
παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο, ηελ εθπνίεζε, ηε κίζζσζε θαη ηελ αγνξά αθηλήησλ θαη
θηλεηώλ πξαόηαησλ ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ».
4. Τηο
δηαηάμεηο
ηνπ
άξζξνπ
30
ηνπ
Ν.
4447/2016
(ΦΔΚ
241/η.ΑΊ23-12-2016)
ζύκθσλα µε ηηο νπνίεο «ζεσξείηαη λόκηκε ε θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ γηα ηα
αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη Πεξηθέξεηεο γηα ζηέγαζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπο ή θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ ηνπο
αλαγθώλ,
γηα
ηα
νπνία,
θαηά
ηελ
έλαξμε
ηζρύνο
ηνπ
παξόληνο δελ έρεη παξαηαζεί ε ζύµβαζε κίζζσζεο, ζύµθσλα µε ηα πξνβιεπόκελα
ζην άξζξν 21 ηνπ π.Γ. 242/96(Α’ 179) ».
5. Τν από 2/1/2007 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο αθηλήηνπ δσδεθαεηνύο δηάξθεηαο.
6. Τελ κε αξηζ.53138/4127 /18-2-19 βεβαίσζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε πεξί ζπλέρηζεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ από
ηελ Πεξηθέξεηα.
7. Τν γεγνλόο όηη ην Αξρείν ησλ Γ/λζεσλ Γηνίθεζεο, Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ θαη Γεκνζηνλνκηθνύ Έιέγρνπ θαη
ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ Π.Δ. Αραΐαο, πνπ βξίζθεηαη ζην Κνπθνύιη ζην ίδην θηίξην πνπ
ζηεγάδεηαη ε Γ/λζε Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ Π.Δ. Αραΐαο, επηθάλεηαο 500 ηκ ππνγείνπ ρώξνπ ην νπνίν
είρε κηζζώζεη ε πξώελ Ν.Α. Αραΐαο θαη λπλ Π.Γ.Δ κε ην από 2-1-2007 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο
δσδεθαεηνύο δηάξθεηαο έιεμε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2019.Δπεηδή ε κεηαθνξά ηνπ αξρείνπ ή ε παξάηαζε ηεο
κίζζσζήο ηνπ(ιόγσ ηεο ιήμεο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ) ζπλδέεηαη άκεζα κε ην θεληξηθό θηίξην ηεο Γ/λζεο
Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ Π.Δ. Αραΐαο ηνπ νπνίνπ ην ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο έρεη ήδε ιήμεη ζα πξέπεη
νπνηαδήπνηε ελέξγεηα γίλεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηηο δύν πεξηπηώζεηο κηζζώζεσλ (Κεληξηθήο Υπεξεζίαο θαη
Αξρείνπ).Η Γ/λζε Οηθνλνκηθνύ-Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γ/λζε Τερληθώλ Έξγσλ Π.Δ.
Αραΐαο έρνπλ πξνβεί έσο ηώξα ζε ηξεηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κίζζσζεο αθηλήηνπ πνπ ζα ζηέγαδε θαη ηηο
δπν ππεξεζίεο θαη νη νπνίεο απέβεζαλ άγνλεο.
Σε ζπλδπαζκό α) ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.4447/2016, β) ηεο βεβαίσζεο κε
αξηζκ. 53138/4127/18-2-29 ηνπ Πεξηθεξεηάξρε πεξί αλαγθαηόηεηαο ηεο ζπλέρηζεο ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ
πνπ ζηεγάδεηαη ην αξρείν ησλ Δ/λζεσλ Οηθνλνκηθνύ - Δεκνζηνλνκηθνύ, Δ/λζεο Δηνίθεζεο θαη ηεο Δ/λζεο
Μεηαθνξώλ & Επηθνηλσληώλ Π.Ε. Αραΐαο, γ) ησλ ελεξγεηώλ ζηηο νπνίεο, έρεη πξνβεί ε Πεξηθέξεηα, γηα ηελ
εύξεζε λένπ αθηλήηνπ, απαηηείηαη ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ θαηαβαιιόκελνπ κηζζώκαηνο ηνπ αθηλήηνπ, ην νπνίν
πξνθύπηεη κε δηαπξαγκάηεπζε, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν, από ηελ ιήμε ηνπ ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ (ηελ 2-119) έσο θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ εύξεζεο λένπ θηεξίνπ θαη ηελ απνρώξεζε από
ην ππάξρνλ αθίλεην.
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Καηόπηλ απηώλ παξαθαινύκε ηελ εηζήγεζε ζαο ζηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή γηα:
Τνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θαηαβαιιόκελνπ κηζζώκαηνο ηνπ αθηλήηνπ ηνπ επί ηεο νδνύ Σηαγείξσλ 23,
Πάηξα ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ην αξρείν ησλ Δ/λζεσλ Οηθνλνκηθνύ - Δεκνζηνλνκηθνύ, Δ/λζεο Δηνίθεζεο
θαη ηεο Δ/λζεο Μεηαθνξώλ & Επηθνηλσληώλ Π.Ε. Αραΐαο, θαη γηα ην νπνίν έιεμε ε ζύκβαζε κίζζσζεο,
γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηε ιήμε ηνπ ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο ηελ 2/1/19, κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ εύξεζε λένπ θηεξίνπ πνπ επξίζθεηαη ζε εμέιημε, κε
δεδνκέλε ηελ ππ’ αξίζκ. 53138/4127/18-2-19 βεβαίσζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα
ζπλέρηζεο ηεο ρξήζεο κεηά ηε ιήμε ηηο κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ. Τν κίζζσκα ζα πξνθύπηεη από
δηαπξαγκάηεπζε ηεο Επηηξνπήο κε ηνλ εθκηζζσηή ηνπ αθηλήηνπ θαη δελ κπνξεί λα είλαη πςειόηεξν από
ην ηειεπηαίν θαηαβιεζέλ κίζζσκα ηεο ζύκβαζεο πνπ έιεμε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30
ηνπ Ν.4447/2016.

ην ζεκείν απηό ν Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
δεκνπξαζίαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ κηζζώκαηνο ηνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ ηαγείξσλ 23,
Πάηξα ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ην αξρείν ησλ Γ/λζεσλ Οηθνλνκηθνύ - Γεκνζηνλνκηθνύ, Γ/λζεο
Γηνίθεζεο θαη ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ Π.Δ. Αραΐαο, θαη γηα ην νπνίν έιεμε ε
ζύκβαζε κίζζσζεο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηε ιήμε ηνπ ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο
ηελ 2/1/19, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ εύξεζε λένπ θηεξίνπ
πνπ επξίζθεηαη ζε εμέιημε, κε δεδνκέλε ηελ ππ’ αξίζκ. 53138/4127/18-2-19 βεβαίσζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ζπλέρηζεο ηεο ρξήζεο κεηά ηε ιήμε ηηο κίζζσζεο ηνπ
αθηλήηνπ.
Δλεκέξσζε ην ζώκα όηη ην ηειεπηαίν θαηαβιεζέλ κίζζσκα ηεο ζύκβαζεο πνπ έιεμε αλέξρεηαη ζε
1.268,92 € / κήλα, ήηνη 2,53 € / η.κ. (ην αθίλεην είλαη εκηππόγεην κε ξάκπα επηθαλείαο 500,00 η.κ.).
ηε ζπλέρεηα θάιεζε ηελ θα Υξπζάλζε Υα Αι. Κακπέξνπ, ηδηνθηήηξηα ηνπ άλσ αθηλήηνπ, γηα λα
μεθηλήζεη ε πξνθνξηθή δεκνπξαζία γηα ην ύςνο ηνπ κηζζώκαηνο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 242/1996.
Σελ θα Υξπζάλζε Υα Αι. Κακπέξνπ, εθπξνζσπνύζαλ λόκηκα (ζύκθσλα κε εμνπζηνδόηεζε πνπ
πξνζθόκηζαλ), νη:
1. θα Ληόληα Γηαζηκώ ηνπ Βύξσλα θαη
2. θα Φξάγθνπ Διηζζάβεη ηνπ Γεκεηξίνπ,
ηελ ζπλέρεηα ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξόηεηλε νκόθσλα σο πξώηε πξνζθνξά ηελ ηηκή ησλ 1,5 €/
η.κ. ε νπνία δελ έγηλε δεθηή από ηηο εθπξνζώπνπο ηεο ηδηνθηήηξηαο.
ηελ ζπλέρεηα ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αληηπξόηεηλε θαηά πιεηνςεθία – δηαθώλεζε ν
Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θνο Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο - σο
δεύηεξε πξνζθνξά ηελ ηηκή ησλ 2,0 €/ η.κ., ε νπνία επίζεο δελ έγηλε δεθηή από ηηο εθπξνζώπνπο
ηεο ηδηνθηήηξηαο, νη νπνίεο επηθπιάρζεθαλ λα ην ζπδεηήζνπλ κε ηελ ηδηνθηήηξηα ηνπ άλσ αθηλήηνπ,
θα Υξπζάλζε Υα Αι. Κακπέξνπ.
Καηόπηλ ηνπ αλσηέξσ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δελ πξόηεηλε ηξίηε πξνζθνξά θαη ζπκθώλεζε
νκόθσλα ην ζέκα λα ζπδεηεζεί ζε επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο.
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Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

ΑΔΑ: Ψ56Ω7Λ6-4ΤΔ
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 58961/4404/22-02-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ ηεο Π.Γ.Δ. –
Σκήκα Πξνκεζεηώλ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ κηζζώκαηνο ηνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ ηαγείξσλ 23, Πάηξα ζην νπνίν
ζηεγάδεηαη ην αξρείν ησλ Γ/λζεσλ Οηθνλνκηθνύ - Γεκνζηνλνκηθνύ, Γ/λζεο Γηνίθεζεο θαη ηεο
Γ/λζεο Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ Π.Δ. Αραΐαο, θαη γηα ην νπνίν έιεμε ε ζύκβαζε κίζζσζεο,
γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηε ιήμε ηνπ ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο ηελ 2/1/19, κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ εύξεζε λένπ θηεξίνπ πνπ επξίζθεηαη ζε
εμέιημε, κε δεδνκέλε ηελ ππ’ αξίζκ. 53138/4127/18-2-19 βεβαίσζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε γηα ηελ
αλαγθαηόηεηα ζπλέρηζεο ηεο ρξήζεο κεηά ηε ιήμε ηηο κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ, ζα ζπδεηεζεί ζε
επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θαζόηη νη εθπξόζσπνη ηεο θαο Υξπζάλζεο Υα
Αι. Κακπέξνπ, ηδηνθηήηξηαο ηνπ άλσ αθηλήηνπ δελ ζπκθώλεζαλ ζηηο πξνζθνξέο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο

Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο

