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Αριθμ. Απόφασης  22 /2015       ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης επί εγγράφου «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ 

                                                                     ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ »  
                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 28
η
   του μηνός  

Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  15.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 325/21-1-2015 εγγράφου προσκλήσεως του 

Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010). 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δέκα έξι 

(16), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 

2. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

4. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 13. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

5. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 14. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

6. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 

7. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 16. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

8. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ   

9. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ   

 

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη , Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. 

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το  15o θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

1.- Το με A.Π 4278/20-5-2013 έγγραφο του Δήμου Πάτμου προς την ανώνυμη εταιρεία με την 

επωνυμία «Αειφορική Δωδ/σου Α.Ε»  με την οποία είχε συνάψει την υπ’ αριθμ. 571/3-10-2003 πράξη 

σύμβασης χρησιδανείου βάσει την οποίας παραχωρήθηκε από το Δήμο Πάτμου έκταση επιφανείας 

39.312,00τ.μ. ιδιοκτησίας του άνευ ανταλλάγματος. Με το παραπάνω αναφερόμενο έγγραφό του ο 

Δήμος καλεί την «Αειφορική Δωδ/σου Α.Ε»  σε επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης λόγω 

μεταβολής των συνθηκών δυνάμει των οποίων καταρτίστηκε. 

2.- Το με ημερομηνία 19/12/2014 απαντητικό έγγραφο της  ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«Αειφορική Δωδ/σου Α.Ε» στο οποίο αναφέρεται ότι η εταιρεία δεν θεωρεί εύλογο τη λύση της 

σύμβασης χρησιδανείου  και προτείνει στα πλαίσια καλής θέλησης την ενίσχυση του Δήμου Πάτμου 

με το ποσό των 10.000,00€ για το έτος 2014. 

3.- Την εισήγηση του κ. Δημάρχου επί του θέματος η οποία έχει ως εξής: «Το θέμα να παραπεμφθεί 

στην Οικονομική Επιτροπή για ορισμό δικηγόρου ο οποίος θα προβεί σε έλεγχο της σύμβασης 

από την υπογραφή της μέχρι σήμερα  και στην προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου». 

    Κατόπιν ο πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό  Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,  

 την εισήγηση του κ. Δημάρχου, 

 το με A.Π 4278/20-5-2013 έγγραφο του Δήμου Πάτμου 

 το με ημερομηνία 19/12/2014 απαντητικό έγγραφο 

 το άρθρο 93 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),  

 το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),   

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Την παραπομπή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή για ορισμό δικηγόρου ο οποίος θα προβεί σε 

έλεγχο της σύμβασης χρησιδανείου από την υπογραφή της μέχρι σήμερα  και στην προάσπιση των 

συμφερόντων του Δήμου. 

Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού είχε αποχωρήσει ο Δ.Σ κ. Μαραβέλιας Αντ. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  22/2015 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής. 

     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 

     Γαμπιέρης Αντ.                                 Σημαντήρης Ι.- Μαραβέλιας Αντ.- Πέντες Ελ. 

                                                                Τουρτουλής Δ.-Κάβουρας Λ.-Σκεμπές Ι. 

                                                                Ευγενικός Παν.- Κωνσταντάς Μ.-Μαυρωνάς Σπ. 

                                                                Γρύλλης Παντ.- Φέγγαρος Αντ.-Κλεούδη Ανθ. 

                                                                Μαύρου Νομική- Κοκκώνης Ελ.- Τσαμπαλάκης Νικ. 

                                                       Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 3/2/2015  

                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                    

 

                                                      Στόικος Γρηγόρης 
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