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 ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζηελ αίζνπζα «Αιέθα ηνύιε» 

ζην Πακπεινπνλλεζηαθό ηάδην, ζήκεξα ηελ 22
α
 Θοςλίος 2020, εκέξα Τεηάπηη θαη ώξα 17.30, 

κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε απιθμό 15/17-7-2020 ε νπνία εθδόζεθε 

λνκόηππα θαη δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ήιζαλ γηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ 

εμέηαζε ησλ (44) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία - Γξακκαηεύνπζα, 3) 

Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 4) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 5) Αζπξάγθαζνο 

Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 6) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 7) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 8) 

Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 10) ακνύξε- Βαγελά 

Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 11) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 12) Αζπξνύιηα νθία, 13) Γθέζηα 

Δηξήλε, 14) Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 15) Μνδέο Αζαλάζηνο, 16) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 17) 

Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 18) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 19) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 20) 

Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 21) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 22) Γξεγόξεο Ζιίαο, 23) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 

24) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 25) Κνπλάβεο Αληώληνο, 26) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 27) Μπαθαιάξνο 

Υξήζηνο, 28) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 29) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 30) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 31) 

Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 32) Παηνύραο Υξήζηνο, 33) Ρώξνο Γεώξγηνο, 34) βόιεο Κσλζηαληίλνο, 

35) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 36) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 37) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  

38) Φσκάο Πέηξνο.  

Οη θ.θ. Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ θαη 

Φηινπνύινπ Μαξία δελ ήξζαλ από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζε αιιά αξγόηεξα θαηά ηε δηάξθεηα 

απηήο.  

Οη θπξίεο νισκνύ Καηεξίλα θαη Κνπξή Ήξα δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε απνπζηάδνπζεο 

δηθαηνινγεκέλα. 

Οη θ.θ. Νηάξνπ Μαξία, Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Καπθάο Γεώξγηνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο 

θαη Σδαλάθνο Νηθόιανο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.   

Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. Κσλζηαληίλνο Πειεηίδεο - Γήκαξρνο Παηξέσλ. 

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

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

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζαλ νη θ.θ. Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο θαη 

Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, ελώ απνρώξεζαλ νη θ.θ. Κνπλάβεο Αληώληνο, Νηθνιόπνπινο 

Νηθόιανο, Μνίξαιεο Νηθόιανο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, Βνξίζεο Γηνλύζηνο θαη 

Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο.  

 

  ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 17 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Καηαγγειία ηνπ από 8/7/1996 Ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ εθκίζζσζεο κε αληάιιαγκα 

κεηαμύ Ληκεληθνύ Σακείνπ Παηξώλ θαη ησλ θ.θ Κσλ/λνπ θαη Μηραήι Μαξθόπνπινπ θαη 

απόδνζε ηνπ κηζζίνπ, γηα ην Νεώξην πνπ βξίζθεηαη ζηελ λόηηα πιεπξά ηνπ ζαιάζζηνπ 

αζηηθνύ κεηώπνπ, ιόγσ παξέιεπζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο θαη 

2) Δμνπζηνδόηεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ Παηξέσλ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ» 

(ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Πνιενδ.- Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ 

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

Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο-Σκήκα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο- κε αξηζ. 7990/25-6-2020 θαη 

ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 8015/25-6-2020).  
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 Το Σώμα, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ 

εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ: 

 

     Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ Ν.3463/2006 (Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο), ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν.3852/2010 

(Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο). 

2. Σν από 8 Ηνπιίνπ 1996 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό εθκίζζσζεο κεηαμύ Ληκεληθνύ Σακείνπ 

Παηξώλ θαη ησλ θ.θ. Κσλ/λν θαη Μηραήι Μαξθόπνπινπ γηα ην Νεώξην ζηελ λόηηα 

πιεπξά ηνπ ζαιάζζηνπ αζηηθνύ κεηώπνπ, εθηάζεσο 1.118 η.κ. 

3. Σελ από 24-01-2012 ύκβαζε Πξνζσξηλήο Παξαρώξεζεο κεηαμύ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Δ. θαη 

Γήκνπ Παηξέσλ, κε ηελ νπνία παξαρσξήζεθε ζηνλ Γήκν Παηξέσλ κηα δώλε κήθνπο 

πεξίπνπ 3,5 ρικ, εθηεηλόκελε από ηνλ πνηακό Μείιηρν έσο ηνλ ρείκαξξν Γηαθνληάξε, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία παξαρσξήζεθε ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα ρξήζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο ησλ γεπέδσλ, θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηεο ρεξζαίαο ιηκεληθήο δώλεο 

ηνπ Ληκέλα Παηξώλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα θαηαζηήκαηα θαηά 

κήθνο ηεο νδνύ Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.4554/2018 (ΦΔΚ 130/Α/18-07-2018), Παξάξηεκα ΗΗ, 

ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο παξαρσξήζεθε ρσξίο αληάιιαγκα ζην Γήκν Παηξέσλ γηα 

ελελήληα ελλέα (99) έηε ε ρξήζε, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ αθηλήηνπ, κεηά ησλ 

ζπζηαηηθώλ θαη παξαξηεκάησλ ηνπ, ην αθίλεην, νη θηηξηαθέο θαη θάζε είδνπο 

θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη επί ηνπ παξαρσξνύκελνπ αθηλήηνπ, 

όπσο πεξηγξάθνληαη θαη απνηππώλνληαη ζην πξνζαξηεκέλν ζην παξόλ άξζξν σο 

Παξάξηεκα ΗΗ. 

5. Σν κε αξηζ. πξση: 7698/22-6-2020 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθώλ πκβνύισλ κε 

ζέκα: «Έγεξζε αγσγήο απόδνζεο  κηζζίνπ θαηά Κσλ/λνπ & Μηραήι  Μαξθόπνπινπ», 

ζύκθσλα κε ην νπνίν ε κίζζσζε πνπ είρε ζπλαθζεί κεηαμύ ηνπ ηόηε Ληκεληθνύ Σακείνπ  

Παηξώλ θαη ησλ θ.θ Κσλζηαληίλνπ θαη Μηραήι Μαξθόπνπινπ γηα ην λεώξην πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ λόηηα πιεπξά ηνπ ζαιάζζηνπ αζηηθνύ κεηώπνπ Πάηξαο,  έρεη κεηαηξαπεί 

ζε ανξίζηνπ ρξόλνπ κε ηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν ηεο ελ ιόγσ κίζζσζεο λα έρεη ιήμεη από 

31/12/2007. Δπηπιένλ ε Ννκηθή Τπεξεζία έρεη ήδε θαηαγγείιεη ηελ κίζζσζε κε ηελ  

από 25-06-2019 εμώδηθε θαηαγγειία. 

6. Σελ από 25-01-2012 ύκβαζε Παξαρώξεζεο κεηαμύ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Δ. (δηάδνρν ηνπ 

Ληκεληθνύ Σακείνπ Παηξώλ) θαη ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε ηελ νπνία ν Γήκνο Παηξέσλ 

ππεηζήιζε ζηα δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ηνπ πξώελ Ληκεληθνύ Σακείνπ Παηξώλ σο 

πξνο ηηο κηζζώζεηο ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ βξίζθνληαη επί ηεο νδνύ Ζξώσλ 

Πνιπηερλείνπ, εληόο ηεο πξώελ Υεξζαίαο Ληκεληθήο Εώλεο. Ο Γήκνο Παηξέσλ από 01-

02-2012 θαη εληεύζελ βεβαηώλεη θαη εηζπξάηηεη ηα κηζζώκαηα γηα ηε ρξήζε ησλ 

θαηαζηεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξώελ ρεξζαία ιηκεληθή δώλε θαη λπλ 

παξαρσξεκέλε έθηαζε πνπ απνηειεί ην ζαιάζζην αζηηθό κέησπν ηεο πόιεο, εληόο ηνπ 

νπνίνπ βξίζθεηαη θαη ην ελ ιόγσ  Νεώξην. 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ηο Δημοηικό Σςμβούλιο: 
 

1) Εγκπίνει ηελ θαηαγγειία ηνπ από 8 Ηνπιίνπ 1996 ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ 

εθκίζζσζεο, κε αληάιιαγκα, κεηαμύ Ληκεληθνύ Σακείνπ Παηξώλ θαη ησλ θ.θ Κσλ/λνπ θαη 

Μηραήι Μαξθόπνπινπ θαη ηελ απόδνζε ηνπ κηζζίνπ γηα ην Νεώξην πνπ βξίζθεηαη ζηελ 
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λόηηα πιεπξά ηνπ ζαιάζζηνπ αζηηθνύ κεηώπνπ, ιόγσ παξέιεπζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ 

δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο. 

  

2) Εξοςζιοδοηεί ηνλ θ. Γήκαξρν Παηξέσλ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ. 

 

 

 

              Ο Ππόεδπορ                          Η Γπαμμαηεύοςζα 

 

 

 

     ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ             ΘΟΥΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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