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ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 9

η
 Δεκεμβρίοσ 2020, εκέξα Τεηάρηη θαη ώξα 17.30, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αριθμό 25/4-12-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη 

δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζω ηηλεδιάζκεψης 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ, 

γηα ηελ εμέηαζε ησλ (26) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη ζπκκεηείραλ  ηα παξαθάησ Μέιε 

ηνπ ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο - Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε - Αληηπξόεδξνο, 3)  

Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία – Γξακκαηεύνπζα, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ 

Μηραήι- Αλη/ξρνο, 6) Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο - Αλη/ξρνο, 

8) Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 10) Σνγηνπνύινπ 

Αλαζηαζία - Αλη/ξρνο, 11) Αζπξνύιηα νθία, 12) Γθέζηα Δηξήλε, 13) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 14) 

Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 15) Μνδέο Αζαλάζηνο, 16) Νηάξνπ Μαξία, 17) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 18) 

Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 19) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 20) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 21) 

Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 22) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 23) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 24) Γνύξνο 

Αζαλάζηνο, 25) Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 26) Καπθάο Γεώξγηνο, 27) Κνπλάβεο Αληώληνο, 28) 

Μνίξαιεο Νηθόιανο, 29) Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 30) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 31) Νηξίληαο 

Θεόδσξνο, 32) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 33) Παηνύραο Υξήζηνο, 34) Ρώξνο Γεώξγηνο, 35) βόιεο 

Κσλζηαληίλνο, 36) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 37) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 38) Σξηαληαθπιιόπνπινο 

Ναπνιέσλ, 39) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 40) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  41) Φσκάο Πέηξνο. 

Οη θ.θ Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Κνξδάο Υξήζηνο, ακνύξε-Βαγελά Αθξηβή, Γξεγόξεο Ζιίαο, 

Παπαδεκάηνο Νηθόιανο θαη ηαδήκαο Βαζίιεηνο δελ εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε από ηελ αξρή 

ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγόηεξα.  

Οη θ.θ. Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο θαη Φηινπνύινπ Μαξία δελ εηζήιζαλ ζηελ 

ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

 Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο 

Παηξέσλ. 

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

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

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζαλ θαη νη θ.θ. ακνύξε - Βαγελά Αθξηβή, 

ηαδήκαο Βαζίιεηνο, Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, Κνξδάο Υξήζηνο, ελώ απνρώξεζαλ νη θ. θ. Καπθάο 

Γεώξγηνο, Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο, Κνπλάβεο Αληώληνο, Σδαλάθνο Νηθόιανο θαη 

Γεκαθόπνπινο Φώηηνο. 

 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 25 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Γηαγξαθή νθεηιήο πνζνύ 7,53€ θαη ηπρόλ πξνζαπμήζεσλ από ρξεκαηηθό θαηάινγν, γηα 

ηελ θα Ρεββέθα Ρηζβά, πξώελ κηζζώηξηα πεξηπηέξνπ ζηελ πιαηεία Ππξνζβεζηείνπ, ιόγσ 

δηαθνπήο εξγαζηώλ», (ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Πνιενδνκηθνύ - 

Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο - Γ/λζε Γηαρείξηζεο 

Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο- Σκήκα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο - κε αξηζ. 16397/20-

11-2020 θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ - κε αξηζ. 16404/20-11-2020). 

 

ΑΔΑ: 6Α0ΓΩΞΙ-Ε4Λ



 Το Σώμα, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ 

εηζεγεηή - Αλη/ξρνπ, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ: 

 

Λακβάλνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ76 ηνπ Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ 93/14-4-2014 ηεύρνο Α΄) 

2. Σν από 2/12/2011 Ηδησηηθό πκθσλεηηθό κίζζσζεο πεξηπηέξνπ κεηαμύ ηνπ Ράπηε 

Παλαγηώηε θαη ηεο θαο Ρηζβά Ρεββέθαο.  

3. Σνλ ππ’ αξηζ. 16338 ζρεηηθό ρξεκαηηθό θαηάινγν (ραξηόζεκν) γηα ηνλ κήλα 

Οθηώβξην 2020. 

4. Tελ αλαιπηηθή θίλεζε νθεηιέηε. 

5. Σελ κε αξηζ. πξση: 54550/13-11-2020 αίηεζε ηεο θαο Ρεββέθαο Ρηζβά, κε ηελ νπνία 

θαηέζεζε ηελ από 22-10-2020 βεβαίσζε δηαθνπήο εξγαζηώλ ηνπ πεξηπηέξνπ. 
 

ύκθσλα κε ην άξζξν 76 ηνπ Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ 93/14-4-2014 ηεύρνο Α΄) ηα 

κηζζώκαηα θαη ηα ηέιε από εθκεηάιιεπζε πεξηπηέξσλ θαζώο θαη θπιηθείσλ, θαθελείσλ θαη 

θνπξείσλ εληόο θηεξίσλ πνπ ζηεγάδνληαη ππεξεζίεο ησλ ΟΣΑ, ησλ νπνίσλ νη δηθαηνύρνη 

έρνπλ απνβηώζεη, θαηαβάιινληαη ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο, κέρξη ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο. 

 Ο Ράπηεο Παλαγηώηεο ήηαλ δηθαηνύρνο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πεξηπηέξνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ πιαηεία Ππξνζβεζηίνπ.   

Με ην από 2/12/2011 Ηδησηηθό πκθσλεηηθό κίζζσζεο πεξηπηέξνπ, ν Ράπηεο 

Παλαγηώηεο κίζζσζε ην αλσηέξσ πεξίπηεξν ζηελ θα Ρεββέθα Ρηζβά. Ζ κίζζσζε άξρηδε 

ζηηο 03/12/2011 κε εκεξνκελία ιήμεο ηελ 02/12/2018 θαη αξρηθό κεληαίν κίζζσκα θαη 

αξρηθό κεληαίν κίζζσκα 735€ πιένλ ραξηνζήκνπ 3,6% θαη αλαπξνζαξκνγή θάζε 

Γεθέκβξην ζε πνζνζηό 5%.  

Όκσο, ν δηθαηνύρνο ηεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πεξηπηέξνπ Ράπηεο Παλαγηώηεο 

απεβίσζε ηελ 04-06-2013 κε απνηέιεζκα ην κεληαίν κίζζσκα, λα θαηαβάιιεηαη από ηελ 

Ρεββέθα Ρηζβά ζηνλ Γήκν Παηξέσλ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Σν κίζζσκα έσο θαη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2016 θαηόπηλ αλαπξνζαξκνγώλ αλεξρόηαλ 

ζην πνζό ησλ 839,51€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ραξηνζήκνπ 3,6%. Από 1/10/2016 θαη έσο ην 

ηέινο ηεο κίζζσζεο, δπλάκεη ηεο ΑΓ 529/2016, ην κίζζσκα κεηώζεθε ζε πνζνζηό 20% 

θαη παξέκεηλε ζηαζεξό. 

Χο εθ ηνύηνπ κέρξη ζήκεξα ην κίζζσκα δηακνξθώζεθε ζην πνζό ησλ 648,27€ θαη ην 

ραξηόζεκν ζην πνζό ησλ 23,34€ 

 ηελ θα Ρεββέθα Ρηζβά έρεη βεβαησζεί ζπλνιηθή νθεηιή ζε ραξηόζεκν, ζπλνιηθνύ 

πνζνύ 23,34€, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01/10/2020 έσο θαη 31/10/2020, ζύκθσλα κε 

ηνλ ζρεηηθό ρξεκαηηθό θαηάινγν  

Με ηελ ππ’ αξηζ. 54550/13-11-2020 αίηεζή ηεο ε θα Ρεββέθα Ρηζβά θαηέζεζε ζην 

αξκόδην ηκήκα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ βεβαίσζε δηαθνπήο εξγαζηώλ, από ηελ νπνία 

προκύπηει όηι η ημερομηνία διακοπής εκμεηάλλεσζης ηοσ περιπηέροσ ήηαν η 22
η
 

Οκηωβρίοσ 2020. 

Όζνλ αθνξά ην κίζζσκα γηα ηνλ κήλα Οθηώβξην 2020 πνζνύ 648,27€ έρεη 

θαηαβιεζεί εθάπαμ από ηελ θα Ρεββέθα Ρηζβά ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. Α/19.822/12-11-

2020 απόδεημε είζπξαμεο θαη σο εθ ηνύηνπ ζα ηεο επηζηξαθεί ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί γηα 

ην δηάζηεκα από 22-10-2020 έσο θαη 31/10/2020 (10 εκεξώλ). 

ΑΔΑ: 6Α0ΓΩΞΙ-Ε4Λ



 

 Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 93 παξ. 1 ηνπ Ν. 

3463/2006 ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 65 παξ.1 ηνπ Ν.3852/10, ην Δημοηικό Σσμβούλιο 

εγκρίνει ηε δηαγξαθή νθεηιήο πνζνύ 7,53€ θαη ηπρόλ πξνζαπμήζεσλ ηεο θαο Ρεββέθαο 

Ρηβά, πξώελ κηζζώηξηαο πεξηπηέξνπ ζηελ πιαηεία Ππξνζβζηείνπ, πνπ αθνξά ραξηόζεκν 

γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 22/10/2020 έσο θαη 31/10/2020, από ηνλ ππ’ αξηζ. 16338 

ζρεηηθό ρξεκαηηθό θαηάινγν, ιόγσ δηαθνπήο εξγαζηώλ ηελ 22
ε
/10/2020.  

 

 

            Ο Πρόεδρος                            Η Γραμμαηεύοσζα 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ    ΘΟΥΛΘΑ ΓΘΑΝΝΤΘΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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