
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Απόσπασμα εκ του αριθμ.5/2015 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                              πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού 

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                      Συμβουλίου. 

                                                                                     

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αριθμ. Απόφασης   68/2015       ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί μισθωμένων δημοτικών 

                                                                      ακινήτων των οποίων έχει παρέλθει ο συμβατικός  

                                                                      χρόνος μίσθωσης »  
                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 9
η
   του μηνός  

Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  14.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 1260/5-3-2015 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 

τέσσερα (14), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

2. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

3. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

4. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 13. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

5. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 14. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

6. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

7. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ   

8. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

9. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ  2. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

3. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

 

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

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το  6
ο
  θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

(Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού εξήλθε της αίθουσας συνεδρίασης και δεν μετείχε στη 

συζήτηση και ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 3463/2006 ο Δ.Σ κ. Σημαντήρης 

Ιωάννης, λόγω εννόμου συμφέροντος). 

1.- Την εισήγηση του αρχηγού της μείζονος μειοψηφίας κ. Ευγενικού Πανάγου η οποία παρατίθεται 

παρακάτω: 

«Κύριε Πρόεδρε, επειδή ένα τέτοιο σοβαρό θέμα όπως είναι η απόφαση για τα μισθωμένα 

δημοτικά ακίνητα των οποίων έχει παρέλθει ο συμβατικός χρόνος μίσθωσης :1) μας 

κοινοποιήθηκε χωρίς την αρμόζουσα ενημέρωση , δηλαδή εισήγηση της οικονομικής Υπηρεσίας 

έγγραφη ή κάποιου νομικού συμβούλου 2)στην κατάσταση αυτή δεν αναφέρεται μήτε ο χρόνος 

σύναψης της μίσθωσης, μήτε ο χρόνος λήξης, μήτε η τιμή μίσθωσης ζητώ ή το θέμα να αναβληθεί  

και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να έχουμε πλήρη ενημέρωση κατά τα ως άνω, ή θα παραστώ 

στη συνεδρίαση χωρίς όμως να εκφέρω θέση ή να ψηφίσω για το παραπάνω θέμα».   

2.- Την εισήγηση του κ .Προέδρου επί της παραπάνω πρότασης του αρχηγού της μείζονος μειοψηφίας 

με την οποία εισηγείται τη συζήτηση του ως άνω θέματος. 

Μετά από ψηφοφορία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (εκτός των Δ.Σ Κωνσταντά Μ. και 

Τσαμπαλάκη Νικ. οι οποίοι ψήφισαν την εισήγηση του κ. Ευγενικού)  η συζήτηση του θέματος. 

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος: 

Α)Κατάσταση ακινήτων των οποίων είναι επιβεβλημένη η λύση της μίσθωσης  ως  παρακάτω: 
Μισθωτής  Μίσθιο  Πρόταση  

Γιαμαίος Νικόλαος 
του Ισιδώρου 

150 τ.μ. στον οικισμό 
Κάμπου 

Λύση μίσθωσης 
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Γιαμαίος Σταύρος του 
Πέτρου 

Οικοπεδική έκταση 30 

στρεμμάτων στη θέση 

από δρόμο Μυρσινιού 

που ξεκινά από την 

παραλία Λευκών και 

άνω μέχρι τον δρόμο 

προς τσιγγούρες για 

καλλιέργεια 

δημητριακών 

Λύση μίσθωσης 

Γρύλλη Αναστασία 
του Νικολάου 

Δημοτική γεώτρηση στην 
περιοχή Χριστού Κάμπου 

Λύση μίσθωσης 

Γρύλλης Θεολόγος 
του Πανάγου 

Έκταση 100 τ.μ. για 

δενδροφύτευση 

Λύση μίσθωσης 

Κάβουρας Ποθητός   Λύση σύμβασης λόγω θανάτου του μισθωτή 

Καμίτση Δέσποινα Οικοπεδική έκταση 200 τ.μ. Λύση μίσθωσης 

Μουνδρέας Νικόλαος 
του Γεωργίου 

Έκταση  262,164 τ.μ. 

στη θέση Λευκών 

Κάμπου για 

δενδροφύτευση 

Λύση μίσθωσης 

Νικηταρά Αικατερίνη Έκταση  10 τ.μ. στην 

περιοχή Λιβάδι 

Καλογήρων 

Λύση μίσθωσης 

Β) Κατάσταση μισθωμένων ακινήτων με δυνατότητα λύσης της μίσθωσης ή παράτασης της μίσθωσης  

με αναπροσαρμογή του ετήσιου μισθώματος ως παρακάτω: 
Μισθωτής  Μίσθιο  Πρόταση   Αναπροσαρμογή  

ετήσιου 
μισθώματος σε 
περίπτωση 
παράτασης της 
μίσθωσης 

VODAFON Μέρικα 516,00 τ.μ. 1) Λύση μίσθωσης 
2) Παράταση για όσα  έτη 

συνήφθη το αρχικό 
συμβόλαιο 

  3.110,19€ 

WIND Μέρικα 500,00 τ.μ. 1) Λύση μίσθωσης 
2) Παράταση για όσα  έτη 

συνήφθη το αρχικό 
συμβόλαιο 

4.747,66€ 

Βογιατζής 
Σταμάτης του 
Ισιδώρου 

200 τ.μ. στο Βαθύ 

Σκάλας Πάτμου 

1) Λύσης μίσθωσης 
2) Παράταση έως 6 έτη  

200,00€ 

Γαμπιεράκης 
Σώζων 

500 τ.μ. στην περιοχή 
Χωριδάκια Κάμπου 
(δεξαμενές) 

1) Λύση μίσθωσης 
2) Παράταση έως 6 έτη  

550,00€ 

Γιαμαίος Ισίδωρος 
του Νικολάου 

Οπωροπαντοπωλείο 
Κάμπος 

1) Λύσης μίσθωσης 
2) Παράταση για 6 έτη 

2.663,60€ 

Γιάνναρος 
Δημήτριος του 
Βασιλείου 

200 τ.μ. στη θέση πάνω 
από το στρατόπεδο 

1) Λύση μίσθωσης 
2) Παράταση έως 6 έτη 

250,00€ 

Γιάνναρος 
Δημήτριος του 
Βασιλείου 

300 τ.μ. στη θέση πάνω 
από το στρατόπεδο 

1) Λύση μίσθωσης 
2) Παράταση έως 6 έτη 

350,00€ 

Γρύλλης 
Χριστόδουλος του 
Θεολόγου 

Αποθήκη  1) Λύση μίσθωσης 
2) Παράταση έως 6 έτη 

100,00€ 

Ευγενικός Σάββας Οικοπεδική έκταση 500 
τ.μ. 

1) Λύση μίσθωσης 
2) Παράταση έως 6 έτη 

550,00€ 

Θ. Κανιαρός Ο.Ε. Οικοπεδική έκταση 
1.500 τ.μ. στην περιοχή 

1) Λύση μίσθωσης 
2) Παράταση έως 6 έτη 

1.500,00€ 
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του δρόμου προς 
Αγριολιβάδι για μάνδρα 
οικοδομών 

Κανιαρός Μηνάς 
του Ρήγα 

4ο Δημοτικό Κατάστημα 
στην Αγορά Χώρας για 
κρεοπωλείο 

1) Λύση μίσθωσης 
2) Παράταση έως 6 έτη 

1.500,00€ 

Κανιαρός Μηνάς 
του Ρήγα 

Δημοτικό Κατάστημα 13 
τ.μ. στην Αγορά Χώρας 
για ιχθυοπωλείο 

1) Λύση μίσθωσης 
2) Παράταση έως 6 έτη 

1.500,00€ 

Κάππος 
Χριστόδουλος 

Οίκημα στη Χώρα 

Πάτμου δίπλα στο 

σταθμό αυτοκινήτων 

(παλαιά σφαγεία) 

1) Λύση μίσθωσης 
2) Παράταση για 6 έτη 

7.800,00€ 

Ματθαίος Σταύρος 
του Ματθαίου 

Οικοπεδική έκταση 

1.500 τ.μ. στην 

περιοχή Βαθύ για 

κοπή πετρών 

1) Λύση μίσθωσης 
2) Παράταση έως 6 έτη 

2.000,00€ 

Μπουρνής 
Δημήτριος του 
Μιχαήλ 

Κατάστημα  

πώλησης 

τουριστικών ειδών 

1) Λύση μίσθωσης 
2) Παράταση για 6 έτη 

267,72€ 

ΟΤΕ Οικίσκος Αρκιών 

20,00 τ.μ. 

1) Λύση μίσθωσης 
2) Παράταση για όσα  έτη 

συνήφθη το αρχικό 
συμβόλαιο 

300,00€ 

Σημαντήρης 
Ιωάννης 

Κατάστημα  στον 

οικισμό Χώρας 

Πάτμου 

1) Λύση μίσθωσης 
2) Παράταση για 4 έτη 

6.000,00€ 

Στράτας Ιωάννης Οικόπεδο Κάμπος 

2.000 τ.μ. 

1) Λύση μίσθωσης 
2) Παράταση για όσα έτη 

συνήφθη το αρχικό 
συμβόλαιο 

2.000,00€ 

Χονδρόγιαννος 
Δημήτριος 

Οικοπεδική έκταση 1) Λύση μίσθωσης 
2) Παράταση έως 6     
                έτη 

550,00€ 

 

και εισηγήθηκε τα παρακάτω: 

«  Προτείνεται α) σε όσα ακίνητα έληξε η μίσθωση, αλλά είναι δυνατή η παράτασή της δυνάμει του 

άρθρου 45 § 2 Ν. 4257/2014, να αποσταλεί  στους μισθωτές που παραμένουν μέσα στο μίσθιο 

ενημερωτικό σημείωμα με το οποίο θα καλούνται να συνάψουν συμφωνητικό παράτασης 

μίσθωσης με αναπροσαρμογή του μισθώματος ως η συνημμένη κατάσταση. Στο ενημερωτικό 

σημείωμα θα αναφέρεται η προθεσμία εντός της οποίας οφείλουν να προσέλθουν στο Δήμο για την 

υπογραφή μισθωτηρίου, ο χρόνος παράτασης της μίσθωσης και το ποσό του νέου μισθώματος. 

Επίσης θα υπάρχει η ενημέρωση ότι σε περίπτωση μη προσέλευσης εντός της τασσόμενης 

προθεσμίας η μίσθωση θα λυθεί εκ μέρους του Δήμου ως εκμισθωτή, ο οποίος θα προβεί σε κάθε 

νόμιμη ενέργεια για την αποβολή του μισθωτή και την προάσπιση των συμφερόντων του. Σε όσες 

περιπτώσεις ο μισθωτής φέρεται ότι οφείλει μισθώματα, για την σύναψη συμφωνητικού 

παράτασης είναι απαραίτητη η πλήρης εξόφληση των οφειλομένων εντός της ανωτέρω 

προθεσμίας. 

β) σε όσα ακίνητα έληξε η μίσθωση, αλλά δεν είναι δυνατή η παράταση αυτής δυνάμει του άρθρου 

45 § 2 Ν. 4257/2014, να γίνει λύση της μίσθωσης ως η συνημμένη κατάσταση και να  αποσταλεί 

στους μισθωτές που παραμένουν μέσα στο μίσθιο ενημερωτικό σημείωμα με το οποίο θα 

καλούνται να αποδώσουν τη χρήση του μισθίου στο Δήμο Πάτμου και να υπογράψουν πρακτικό 

απόδοσης μισθίου. Στο ενημερωτικό σημείωμα θα αναφέρεται η προθεσμία εντός της οποίας 

καλούνται να αποδώσουν  τη χρήση και να υπογράψουν το πρακτικό, καθώς και ότι σε περίπτωση 

που δεν προβούν στις ανωτέρω ενέργειες ο Δήμος θα ενεργήσει τα νόμιμα για την απομάκρυνσή 

τους. Επίσης να γίνει επαναδημοπράτηση της οικοπεδικής έκτασης 30 στρεμμάτων στη θέση από 
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δρόμο Μυρσινιού που ξεκινά από την παραλία Λευκών και άνω μέχρι τον δρόμο προς τσιγγούρες 

για καλλιέργεια δημητριακών». 

  Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δ.Σ της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μαυρωνάς Σπυρίδων ο οποίος 

κατάθεσε την παρακάτω πρόταση: 

«Εισηγούμαι σε όλα τα αγροτικά ακίνητα η νομική υπηρεσία του Δήμου ή η αρμόδια υπηρεσία  του 

Δήμου να κάνει ερώτημα στον Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης αν έχει το δικαίωμα μετά από 

κατάτμηση αγροτεμαχίων να δώσει τμήματα γης με σκοπό είτε επαγγελματικό, είτε καλλιεργητικό 

είτε για κατασκευή πρόχειρων κατασκευών  άπαντα χωρίς καμία άδεια  οικοδομής και μετά με 

όλους τους προαναφερομένους να μπορέσουμε να συνάψουμε νέα συμβόλαια.    

Ως προς τα αστικά ακίνητα συμφωνώ με την πρόταση του Προέδρου τόσο ως προς τον κ. Κάππο 

και ως προς τον κ. Σημαντήρη».  

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. προέδρου,  

 τις παραπάνω αναφερόμενες εισηγήσεις 

 τις παραπάνω αναφερόμενες   

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

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

 το άρθρο 45  παρ. 2 του Ν. 4257/2014 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 

1.- α)Στα ακίνητα που έληξε η μίσθωση, αλλά δεν είναι δυνατή η παράταση αυτής δυνάμει του 

άρθρου 45 § 2 Ν. 4257/2014, να γίνει λύση της μίσθωσης ως η παρακάτω κατάσταση και να  

αποσταλεί στους μισθωτές που παραμένουν μέσα στο μίσθιο ενημερωτικό σημείωμα με το οποίο θα 

καλούνται να αποδώσουν τη χρήση του μισθίου στο Δήμο Πάτμου και να υπογράψουν πρακτικό 

απόδοσης μισθίου. Στο ενημερωτικό σημείωμα θα αναφέρεται η προθεσμία εντός της οποίας 

καλούνται να αποδώσουν  τη χρήση και να υπογράψουν το πρακτικό, καθώς και ότι σε περίπτωση που 

δεν προβούν στις ανωτέρω ενέργειες ο Δήμος θα ενεργήσει τα νόμιμα για την απομάκρυνσή τους: 
Μισθωτής  Μίσθιο  Πρόταση  

Γιαμαίος Νικόλαος 
του Ισιδώρου 

150 τ.μ. στον οικισμό 
Κάμπου 

Λύση μίσθωσης 

Γιαμαίος Σταύρος του 
Πέτρου 

Οικοπεδική έκταση 30 

στρεμμάτων στη θέση 

από δρόμο Μυρσινιού 

που ξεκινά από την 

παραλία Λευκών και 

άνω μέχρι τον δρόμο 

προς τσιγγούρες για 

καλλιέργεια 

δημητριακών 

Λύση μίσθωσης 

Γρύλλη Αναστασία 
του Νικολάου 

Δημοτική γεώτρηση στην 
περιοχή Χριστού Κάμπου 

Λύση μίσθωσης 

Γρύλλης Θεολόγος 
του Πανάγου 

Έκταση 100 τ.μ. για 

δενδροφύτευση 

Λύση μίσθωσης 

Κάβουρας Ποθητός   Λύση σύμβασης λόγω θανάτου του μισθωτή 

Καμίτση Δέσποινα Οικοπεδική έκταση 200 τ.μ. Λύση μίσθωσης 

Μουνδρέας Νικόλαος 
του Γεωργίου 

Έκταση  262,164 τ.μ. 

στη θέση Λευκών 

Κάμπου για 

δενδροφύτευση 

Λύση μίσθωσης 

Νικηταρά Αικατερίνη Έκταση  10 τ.μ. στην 

περιοχή Λιβάδι 

Καλογήρων 

Λύση μίσθωσης 
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Β)Επαναδημοπράτηση της οικοπεδικής έκτασης 30 στρεμμάτων στη θέση από δρόμο Μυρσινιού που 

ξεκινά από την παραλία Λευκών και άνω μέχρι τον δρόμο προς τσιγγούρες για καλλιέργεια 

δημητριακών και ανάθεση στην Οικονoμική Επιτροπή της κατάρτισης των όρων. 

2) Στα ακίνητα που έληξε η μίσθωση, αλλά είναι δυνατή η παράτασή της δυνάμει του άρθρου 45 § 2 

Ν. 4257/2014, να αποσταλεί  στους μισθωτές που παραμένουν μέσα στο μίσθιο ενημερωτικό 

σημείωμα με το οποίο θα καλούνται να συνάψουν συμφωνητικό παράτασης μίσθωσης με 

αναπροσαρμογή του μισθώματος ως η παρακάτω κατάσταση. Στο ενημερωτικό σημείωμα θα 

αναφέρεται η προθεσμία εντός της οποίας οφείλουν να προσέλθουν στο Δήμο για την υπογραφή 

μισθωτηρίου, ο χρόνος παράτασης της μίσθωσης και το ποσό του νέου μισθώματος. Επίσης θα 

υπάρχει η ενημέρωση ότι σε περίπτωση μη προσέλευσης εντός της τασσόμενης προθεσμίας η 

μίσθωση θα λυθεί εκ μέρους του Δήμου ως εκμισθωτή, ο οποίος θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια 

για την αποβολή του μισθωτή και την προάσπιση των συμφερόντων του. Σε όσες περιπτώσεις ο 

μισθωτής φέρεται ότι οφείλει μισθώματα, για την σύναψη συμφωνητικού παράτασης είναι 

απαραίτητη η πλήρης εξόφληση των οφειλομένων εντός της ανωτέρω προθεσμίας: 
Μισθωτής  Μίσθιο  Απόφαση  Αναπροσαρμογή  

ετήσιου 
μισθώματος σε 
περίπτωση 
παράτασης της 
μίσθωσης 

VODAFON Μέρικα 516,00 τ.μ.   Παράταση για όσα  έτη     
  συνήφθη το αρχικό     
   συμβόλαιο 

  3.110,19€ 

WIND Μέρικα 500,00 τ.μ. Παράταση για όσα  έτη 
συνήφθη το αρχικό 
συμβόλαιο 

4.747,66€ 

Βογιατζής 
Σταμάτης του 
Ισιδώρου 

200 τ.μ. στο Βαθύ 

Σκάλας Πάτμου 

Παράταση έως 6 έτη  200,00€ 

Γαμπιεράκης 
Σώζων 

500 τ.μ. στην περιοχή 
Χωριδάκια Κάμπου 
(δεξαμενές) 

Παράταση έως 6 έτη  550,00€ 

Γιαμαίος Ισίδωρος 
του Νικολάου 

Οπωροπαντοπωλείο 
Κάμπος 

Παράταση για 6 έτη 2.663,60€ 

Γιάνναρος 
Δημήτριος του 
Βασιλείου 

200 τ.μ. στη θέση πάνω 
από το στρατόπεδο 

Παράταση έως 6 έτη 250,00€ 

Γιάνναρος 
Δημήτριος του 
Βασιλείου 

300 τ.μ. στη θέση πάνω 
από το στρατόπεδο 

Παράταση έως 6 έτη 350,00€ 

Γρύλλης 
Χριστόδουλος του 
Θεολόγου 

Αποθήκη  Παράταση έως 6 έτη 100,00€ 

Ευγενικός Σάββας Οικοπεδική έκταση 500 
τ.μ. 

Παράταση έως 6 έτη 550,00€ 

Θ. Κανιαρός Ο.Ε. Οικοπεδική έκταση 
1.500 τ.μ. στην περιοχή 
του δρόμου προς 
Αγριολιβάδι για μάνδρα 
οικοδομών 

Παράταση έως 6 έτη 1.500,00€ 

Κανιαρός Μηνάς 
του Ρήγα 

4ο Δημοτικό Κατάστημα 
στην Αγορά Χώρας για 
κρεοπωλείο 

Παράταση έως 6 έτη 1.500,00€ 

Κανιαρός Μηνάς 
του Ρήγα 

Δημοτικό Κατάστημα 13 
τ.μ. στην Αγορά Χώρας 
για ιχθυοπωλείο 

Παράταση έως 6 έτη 1.500,00€ 

Κάππος 
Χριστόδουλος 

Οίκημα στη Χώρα 

Πάτμου δίπλα στο 

σταθμό αυτοκινήτων 

(παλαιά σφαγεία) 

Παράταση για 6 έτη 7.800,00€ 
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Ματθαίος Σταύρος 
του Ματθαίου 

Οικοπεδική έκταση 

1.500 τ.μ. στην 

περιοχή Βαθύ για 

κοπή πετρών 

Παράταση έως 6 έτη 2.000,00€ 

Μπουρνής 
Δημήτριος του 
Μιχαήλ 

Κατάστημα  

πώλησης 

τουριστικών ειδών 

Παράταση για 6 έτη 267,72€ 

ΟΤΕ Οικίσκος Αρκιών 

20,00 τ.μ. 

Παράταση για όσα  έτη 
συνήφθη το αρχικό 
συμβόλαιο 

300,00€ 

Σημαντήρης 
Ιωάννης 

Κατάστημα  στον 

οικισμό Χώρας 

Πάτμου 

Παράταση για 4 έτη 6.000,00€ 

Στράτας Ιωάννης Οικόπεδο Κάμπος 

2.000 τ.μ. 

Παράταση για όσα έτη 
συνήφθη το αρχικό 
συμβόλαιο 

2.000,00€ 

Χονδρόγιαννος 
Δημήτριος 

Οικοπεδική έκταση Παράταση έως 6 έτη 550,00€ 

 

Την εισήγηση του κ .Προέδρου δεν ψήφισαν οι Δ.Σ: 1) Ευγενικός Παν. 2)Κωνσταντάς Μ. και 

3)Τσαμπαλάκης Νικ.  

Οι λοιποί Δ.Σ ψήφισαν την εισήγηση του κ. Προέδρου. 

Κατά την συζήτηση του θέματος αυτού είχε αποχωρήσει ο Δ.Σ Τουρτουλής Διαμ. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  68/2015 και  

  Θα αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 στην 

  Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ για έλεγχο νομιμότητας. 

 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.- Μαύρου Νομική 

                                                                Ευγενικός Παν.- Κωνσταντάς Μ.-Μαυρωνάς Σπ. 

                                                                Γρύλλης Παντ.- Φέγγαρος Αντ.-  Κοκκώνης Ελ.                                                                             

                                                                                 Τσαμπαλάκης Νικ. 

                                                       Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 13/3/2015  

                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                    

 

                                                     Στόικος Γρηγόρης 
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