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ηελ Πάηξα, ζήκεξα ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 19.00, κεηά από
γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκό 19/25-9-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη
δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο
ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ,
γηα ηελ εμέηαζε ησλ (14) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε
ηνπ ώκαηνο:
1) Μειάο Παλαγηώηεο - Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε - Αληηπξόεδξνο, 3) Νηθνιάνπ
Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο,
6) Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 8) Κνξδάο
Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 9) Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 10) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο,
11) ακνύξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 12) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 13) Αζπξνύιηα
νθία, 14) Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία, 15) Γθέζηα Δηξήλε, 16) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 17) Μαγηάθεο
Γεώξγηνο, 18) Μνδέο Αζαλάζηνο, 19) Νηάξνπ Μαξία, 20) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 21) Πειεθνύδαο
Γεκήηξηνο, 22) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 23) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 24) Αιεμόπνπινο
Γξεγόξηνο, 25) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 26) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 27) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 28)
Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 29) Καπθάο Γεώξγηνο, 30) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 31) Νηθνιόπνπινο
Νηθόιανο, 32) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 33) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 34) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 35)
Παηνύραο Υξήζηνο, 36) Ρώξνο Γεώξγηνο, 37) βόιεο Κσλζηαληίλνο, 38) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο,
39) Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, 40) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο θαη 41) Φσκάο Πέηξνο.
Οη θ.θ. Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Κνπλάβεο Αληώληνο, Σδαλάθνο Νηθόιανο, Φηινπνύινπ
Μαξία θαη Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο δελ εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.
Ο θ. Γξεγόξεο Ζιίαο, δελ εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθε, απνπζηάδσλ
δηθαηνινγεκέλα.
Οη θ.θ. Μπαθαιάξνο Υξήζηνο θαη ηαδήκαο Βαζίιεηνο, δελ εηζήιζαλ από ηελ αξρή ηεο
ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγόηεξα όπσο θαίλεηαη από ηα πξαθηηθά.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε εηζήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο
Παηξέσλ.
Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
………………………………………………………………………………………………................
(Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηε ζπλεδξίαζε εηζήιζε ν θ. Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, ελώ απνρώξεζαλ
νη θ.θ. Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, Καπθάο Γεώξγηνο θαη Νηθνιάνπ
Αλδξέαο, ρξέε δε Γξακκαηεύνπζαο αλέιαβε ε θα Γηαλληηζνπνύινπ Θνπιία)

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 10 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο:
«Λήςε απόθαζεο πεξί: 1) Γηαγξαθήο νθεηιήο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 3.879,07€ θαη
όισλ ησλ πξνζαπμήζεσλ, από ηνπο ππ΄αξηζκ. 11941 & 11942 ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο
πνπ αθνξνύλ κίζζσκα θαη ραξηόζεκν ηεο θαο Μεληδεινπνύινπ Μαξίαο κηζζώηξηαο ηνπ
θαηαζηήκαηνο Ν2 ζηελ Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ, εληόο ηνπ ζαιάζζηνπ αζηηθνύ κεηώπνπ
Πάηξαο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1/3/2020 έσο θαη 31/03 /2020 θαη 2)
Δπαλαβεβαίσζεο ηνπ κηζζώκαηνο κελόο Μαξηίνπ 2020 ζε μερσξηζηό θαηάινγν κεησκέλν
θαηά 40% ιόγσ covid-19», (ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ ΠνιενδνκηθνύΚπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ & Γόκεζεο θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο- Γ/λζε Γηαρείξηζεο
Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο- Σκήκα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο- κε αξηζ. 12191/11-92020 θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη α.α.- κε αξηζ. 12268/14-9-2020).
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Σν ώκα, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ
εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ:
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη:
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν.3852/2010 (Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο), ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ην Γεκνηηθό πκβνύιην απνθαζίδεη γηα όια ηα
ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην Γήκν, εθηόο από εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ λόκνπ ζηελ
αξκνδηόηεηα ηνπ Γεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ ή ην ίδην ην Γεκνηηθό πκβνύιην
κεηαβίβαζε ζε Δπηηξνπή ηνπ.
Σελ από 24/1/2012 ύκβαζε πξνζσξηλήο παξαρώξεζεο κεηαμύ ΟΛΠΑ θαη Γήκνπ
Παηξέσλ, κε ηελ νπνία παξαρσξήζεθε ζηνλ Γήκν Παηξέσλ ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα
ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ γεπέδσλ, θηεξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηκεκάησλ ηεο
ρεξζαίαο ιηκεληθήο δώλεο ηνπ Ληκέλα Παηξώλ, από ηνλ π. Μείιηρν έσο ηνλ ρ. Γηαθνληάξε.
Ζ θα Μεληδεινπνύινπ Μαξία είλαη κηζζώηξηα θαηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνύ
Δλδηαθέξνληνο επξηζθόκελν ζην Θαιάζζην Αζηηθό Μέησπν Πάηξαο, επί ηεο νδνύ Ζξώσλ
Πνιπηερλείνπ, ζύκθσλα κε ην ππ. αξηζ. πξση: 114/ΓΠ658-2/138088/30-10-2017 Ηδησηηθό
πκθσλεηηθό κίζζσζεο. ην ελ ιόγσ ζπκθσλεηηθό είρε πξνβιεθζεί όξνο δίκελεο πεξηόδνπ
ράξηηνο, γηα ηελ κε θαηαβνιή κηζζσκάησλ Ννεκβξίνπ 2017 θαη Γεθεκβξίνπ 2017, θαηόπηλ
αηηήζεσο ηεο θαο Μεληδεινπνύινπ Μαξίαο, ηελ από 14/09/2017 έθζεζε απηνςίαο ηεο
Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο θα ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ θ. Γεκάξρνπ.
Σνλ Ν. 4554/2018 άξζξν 67 πεξί «πξνζζήθε άξζξνπ ζηνλ λ. 2971/2001 θαη δωξεάλ
παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο απνραξαθηεξηζζείζαο ρεξζαίαο δώλεο Ληκέλα Παηξώλ», κε ην
ζπλεκκέλν ζε απηό Παξάξηεκα Η, ζύκθσλα κε ην νπνίν παξαρσξήζεθε ρσξίο αληάιιαγκα ,
γηα ελελήληα ελλέα (99) ρξόληα ε ρξήζε ,δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ αθηλήηνπ πνπ
πεξηγξάθεηαη ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα Η.»
Σελ κε αξ. πξση: 40301/08-09-2020 αίηεζε ηεο θαο Μαξίαο Μεληδεινπνύινπ, κε ηελ
νπνία αηηείηαη 1) Σελ επαλαβεβαίσζε ηνπ ελνηθίνπ ηνπ Μαξηίνπ 2020 κε ηελ λόκηκε
έθπησζε ιόγσ covid-19 πνπ δηθαηνύηαη θαη 2) ηελ δηαγξαθή ησλ πξνζαπμήζεσλ γηα ηνλ
κήλα Μάξηην 2020 δηόηη επαλεηιεκκέλα θαη εκπξόζεζκα είρε πξνζέιζεη ζηελ αξκόδηα
Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ καο λα εμνθιήζεη ην πνζό κε ηελ αληίζηνηρε κείσζε ηνπ 40% ιόγσ
covid-19 πιελ όκσο ήηαλ αδύλαην δηόηη ήηαλ βεβαησκέλν νιόθιεξν ην κίζζσκα δίρσο ηελ
κείσζε ηνπ 40%
Σνπο ππ΄αξηζ. 11941 θαη 11942 /12/3/2020 ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο πνπ αθνξνύλ ζε
κίζζσκα θαη ραξηόζεκν γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1/3/2020 έσο 31/3/2020.
Ζ Τπεξεζία είρε πξνρσξήζεη ζηελ βεβαίσζε νιόθιεξνπ ηνπ κηζζώκαηνο ζηηο
12/3/2020, δηόηη ε αξηζ. 68/20.3.2020 /η. Α΄ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ δελ είρε
εθδνζεί αθόκα. Όκσο ε θα Μεληδεινπνύινπ δελ εμόθιεζε ην βεβαησκέλν πνζό ηνπ
κηζζώκαηνο, δηόηη ε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηόο ηεο δηεθόπε ζηηο 14/3/2020
Γπλάκεη ηεο πξάμεο Ννκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ ΦΔΚ Α΄68 20-3-2020 /β΄/22-32020 «ν κηζζωηήο επαγγεικαηηθήο κίζζωζεο πξνο εγθαηάζηαζε επηρείξεζεο γηα ηελ νπνία
έρνπλ ιεθζεί εηδηθά θαη έθηαθηα κέηξα αλαζηνιήο ή πξνζωξηλήο απαγόξεπζεο ιεηηνπξγίαο γηα
πξνιεπηηθνύ ή θαηαζηαιηηθνύ ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θνξνλνϊν covid -19
απαιιάζζεηαη από ηε ππνρξέωζε θαηαβνιήο ηνπ 40% ηνπ ζπλνιηθνύ κηζζώκαηνο γηα ηνπο
κήλεο Μάξηην θαη Απξίιην 2020 θαηά παξέθθιηζε ηωλ θείκελωλ δηαηάμεωλ πεξί
κηζζώζεωλ».
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ηελ θα Μεληδεινπνύινπ Μαξία έρεη βεβαησζεί νθεηιή γηα ηνλ κήλα Μάξηην 2020
ζπλνιηθνύ πνζνύ 3.879,07€ (3.744,28€ κίζζσκα θαη 134,79€ ραξηόζεκν) αληί ηνπ
κεησκέλνπ ζε πνζνζηό 40% κηζζώκαηνο ιόγσ covid-19 πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπλνιηθό
πνζό 2.327,45€ (2.246,57€ κίζζσκα θαη 80,88€ ραξη. 3,6%.)
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν.3852/2010
(Καιιηθξάηεο) ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 178 παξάγξαθνο 1 ηνπ
Ν.3463/2006 Γ.Κ.Κ. ην Δεκνηηθό πκβνύιην εγθξίλεη:
1)
Σε δηαγξαθή νθεηιήο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 3.879,07€ θαη όισλ ησλ
πξνζαπμήζεσλ, από ηνπο ππ΄ αξηζ. 11941 & 11942 ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο πνπ αθνξνύλ
κίζζσκα θαη ραξηόζεκν 3,6% ηεο θαο Μεληδεινπνύινπ Μαξίαο κηζζώηξηαο ηνπ
θαηαζηήκαηνο Ν2 ζηελ Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ, εληόο ηνπ ζαιάζζηνπ αζηηθνύ κεηώπνπ
Πάηξαο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1/3/2020 έσο θαη 31/03 /2020, σο εμήο :
ΥΚ

ΜΘΘΩΜΑ
ΚΑΝΟΝΘΚΟ

ΥΑΡΣΟΗΜΟ

11941
& 3.744,28€
134,79€
11942
κίζζσκα
1/3/202031/3/2020
ΤΝΟΛΘΚΟ ΠΟΟ ΔΘΑΓΡΑΦΗ
Ε ΜΘΘΩΜΑ ΚΑΘ ΥΑΡΣΟΗΜΟ

ΔΘΑΓΡΑΦΗ
ΜΘΘΩΜΑΣΟ

3.744,28€

ΔΘΑΓΡΑΦΗ
ΥΑΡΣΟΗΜΟΤ

134,79€

ΤΝΟΛΘΚΟ
ΠΟΟ
ΔΘΑΓΡΑΦΗ

3.879,07€

3.879,07€

2)
Σελ επαλαβεβαίσζε ηνπ κηζζώκαηνο κελόο Μαξηίνπ 2020 ζε μερσξηζηό ρξεκαηηθό
θαηάινγν κεησκέλν θαηά 40%, ιόγσ covid-19, ην νπνίν αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθό πνζό ησλ
2.327,45€ (2.246,57€ κίζζσκα θαη 80,88€ ραξηόζεκν 3,6%).

Ο Πξόεδξνο

ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ

Η Γξακκαηεύνπζα

ΘΟΤΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΣΟΠΟΤΛΟΤ
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