
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Απόσπασμα εκ του αριθμ.18/2015 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                              πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού 

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                      Συμβουλίου. 

                                                                                     

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αριθμ. Απόφασης   158/2015       ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4215/2015 

                                                                        δήλωσης βούλησης του κ. Κάππου Χριστοδούλου»  
                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 15
η
 του μηνός  

Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  14.30  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 5225/9-7-2015 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 

πέντε (15), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

2. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

3. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 12. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 

4. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

5. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 14. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

6. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ 15. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

7. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    

8. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

9. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 2. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

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

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το 9
ο
 θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

1.-Την υπ’ αριθμ. 68/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης περί 

μισθωμένων δημοτικών ακινήτων των οποίων έχει παρέλθει ο συμβατικός χρόνος μίσθωσης». 

2.-  Την από 27-3-2015 ειδική διοικητική προσφυγή του κ. Κάππου Χριστόδουλου κατά της ανωτέρω 

απόφασης του Δ.Σ. 

3.- Την υπ’ αριθμ. 35962/27-5-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου επί της 

ειδικής διοικητικής προσφυγής του κ. Κάππου Χριστόδουλου. 

4.- Την από 5/6/2015 δήλωση βούλησης του κ. Κάππου Χρ. για παράταση μίσθωσης δημοτικού 

ακινήτου που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 4215/5-6-2015. 

5.- Το αριθμ. 4313/9-6-2015 απαντητικό έγγραφο της ταμειακής υπηρεσίας με θέμα: «Περί οφειλών 

μισθωμάτων Κάππου Χριστόδουλου» 

6.-  Την από 22/6/2015 γνωμοδότηση της ειδικής συνεργάτιδας του κ. Δημάρχου Γρύλλη Ευαγγελίας 

επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4215/2015 δήλωσης βούλησης του κ. Κάππου Χρ., η οποία έχει ως εξής: 
 

«  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα κατωτέρω: 

1) το άρθρο 45 του Ν. 4257/2014 και δη την § 2 αυτού όπου ορίζεται ότι «2.β. Ειδικά οι επαγγελματικές 

μισθώσεις δημοτικών ακινήτων με εκμισθωτή Ο.Τ.Α. α βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοτική ή 

κοινωφελή επιχείρηση ή δημοτικό ίδρυμα, υπαγόμενα σε αυτόν, που έχουν συμπληρώσει δεκαετή 

τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη της μίσθωσης, παρατείνονται αυτοδικαίως με επίδοση 

σχετικής δήλωσης βουλήσεως του μισθωτή, για χρόνο ίσο με τον αρχικώς συμπεφωνημένο συμβατικό, 

εφόσον: α) ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, β) καταβάλει το 
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μίσθωμα κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες προ της δημοσιεύσεως του παρόντος και γ) έχει συναφθεί η 

μίσθωση κατόπιν διαγωνιστικής δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας» 

2) την υπ’ αριθμ. 68/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου 

3) την υπ’ αριθμ.  πρωτ. 35962/27-05-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου επί της προσφυγής του κ. Κάππου Χριστοδούλου κατά της υπ’ αριθμ. 68/2015 απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου στην οποία αναφέρονται επί λέξει τα εξής: «Αποδεχόμαστε ως νόμω 

βάσιμη την από 27.03.2015 ειδική διοικητική προσφυγή του κ. Χριστόδουλου Κάππου κατά της υπ’ αρ. 

68/09-03-2015 (Α.Δ.Α.: (Α.Δ.Α.: ΩΞ92ΩΞΦ-0Θ8) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου και 

ακυρώνουμε την υπ’ αρ. 68/09.03.2015 (Α.Δ.Α.: ΩΞ92ΩΞΦ-0Θ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Πάτμου, καθ’ ον μέρος αφορά την παράταση της μίσθωσης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 45 παρ. 2 του 

ν. 4257/2014, για το δημοτικό ακίνητο που αφορά οίκημα στη Χώρα Πάτμου δίπλα στο σταθμό 

αυτοκινήτων (παλαιά σφαγεία), με μισθωτή τον προσφεύγοντα, με αναπροσαρμογή ετήσιου μισθώματος σε 

περίπτωση παράτασης της μίσθωσης, ποσού 7.800.» 

4) Την υπ’ αριθμ πρωτ. 4215/2015 δήλωση βούλησης για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου του κ. 

Κάππου Χριστοδούλου 

5) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4313/2015 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Πάτμου, σας ενημερώνω 

για τα εξής: 

  Με τη διάταξη του άρθρου 45 του Ν. 4257/2014 δίνεται η δυνατότητα παράτασης των μισθώσεων των 

οποίων ο συμβατικός χρόνος έχει λήξει υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η ως άνω διάταξη. 

Με την υπ’ αριθμ. 68/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου δόθηκε η δυνατότητα στον κ. 

Κάππο να ανανεώσει τη μίσθωση του ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Πάτμου υπό τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που η απόφαση ανέφερε. Κατά της εν λόγω απόφασης ο κ. Κάππος άσκησε προσφυγή η οποία 

έγινε δεκτή από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και οδήγησε στην ακύρωση της 

απόφασης ως προς το μέρος το σχετικό με τον προσφεύγοντα.  

  Κατόπιν των ανωτέρω ο προσφεύγων κατέθεσε την προβλεπόμενη από το άρθρο 45 του Ν. 4257/2014 

δήλωση βουλήσεως προκειμένου να παραταθεί η μίσθωση μεταξύ αυτού και του Δήμου Πάτμου. Για το 

λόγο αυτό ελέγχθηκαν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του κ. Κάππου στη διάταξη του άρθρου 45 του Ν. 

4257/2014. Κατά τον έλεγχο προέκυψε ότι την 14-04-2014 ο κ. Κάππος Χριστόδουλος είχε ληξιπρόθεσμες 

οφειλές από μισθώματα 4
ου

 τριμήνου 2013 και 1
ου

 τριμήνου 2014. 

  Για τον προαναφερθέντα λόγο δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του κ. Κάππου Χριστοδούλου στη διάταξη του 

άρθρου 45 του Ν. 4257/2014 λόγω μη πλήρωσης της προϋπόθεσης υπό στοιχείο β) του ως άνω άρθρου. 

Επομένως μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου από το από 24-11-1981 μισθωτήριο συμβατικού 

χρόνου μίσθωσης είναι επιβεβλημένη η αποχώρηση του μισθωτή από το ακίνητο και η διενέργεια νέου 

διαγωνισμού για τη μίσθωσή του». 

7.- Την εισήγηση του Δ.Σ κ. Μαυρωνά Σπυρίδωνα επί του θέματος η οποία έχει ως κάτωθι:  

«Αφού ο Δήμος έκανε πρόταση για παράταση με αναπροσαρμογή και δεν έγινε δεκτή, προτείνω 

τη δημοπράτηση του ακινήτου». 

8.- Την εισήγηση του κ. Δημάρχου επί του θέματος η οποία έχει ως εξής: «Προτείνω να κληθεί ο κ. 

Κάππος σε συζήτηση στο Δήμο και το θέμα να επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την 

προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσει για αύξηση του ενοικίου. Η απόφαση του δημοτικού 

Συμβουλίου να ληφθεί κατόπιν τοπογραφικού διαγράμματος».    

9.- Την εισήγηση του Δ.Σ κ. Τσαμπαλάκη Νικ. η οποία έχει ως εξής: «Για να μην αδικηθούν οι 

υπόλοιποι που αναφέρονται  στην υπ’ αριθμ. 68/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να 

κληθεί ο κ. Κάππος για ενοίκιο το οποίο θα είναι το ίδιο που λήφθηκε στην αριθμ. 68/2015 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου»   

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, 

 τις εισηγήσεις τν Δ.Σ Μαυρωνά Σπ. και Τσαμπαλάκη Νικ.  

 τα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα 

 το άρθρο 93 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),  
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 το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),   

 το άρθρο 45 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 

    

   Να κληθεί ο κ. Κάππος Χριστόδουλος σε συζήτηση στο Δήμο και το θέμα σχετικά με τη λήψη 

απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4215/2014 δήλωσης βούλησης του κ. Κάππου Χριστοδούλου  να 

επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσει για αύξηση του ενοικίου. 

Η απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου να ληφθεί κατόπιν τοπογραφικού διαγράμματος. 

 Την εισήγηση του κ .Μαυρωνά Σπ. ψήφισε ο Δ.Σ κ. Μαραβέλιας Αντ. 

Την εισήγηση του κ. Δημάρχου ψήφισαν οι Δ.Σ: 1)Γαμπιέρης Αντ., 2)Σκεμπές Ι., 3)Πέντες Ελ., 

4)Κάβουρας Λ., 5)Γρύλλης Π., 6)Φέγγαρος Αντ. 7)Κλεούδη Ανθ., 8)Κωνσταντάς Μ., 9)Ευγενικός Π., 

10)Κοκκώνης Ελ. και 11)Μαύρου Ν.  

 Την εισήγηση του κ. Τσαμπαλάκη Ν. ψήφισε η Δ.Σ κ. Μαυρογάλου Ελ.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  158/2015 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.                                  Μαραβέλιας Αντ.-Μαυρογάλου Ελ.- Κάβουρας Λ. 

                                                                Πέντες Ελ.- Ευγενικός Παν.- Μαυρωνάς Σπ.-Γρύλλης Παντ. 

                                                                Σκεμπές Ι.- Κοκκώνης Ελ- Μαύρου Νομική-Κλεούδη Ανθ. 

                                                                Κωνσταντάς Μ.-Φέγγαρος Αντ.-Τσαμπαλάκης Ν. 

                                                       Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 17/7/2015  

                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                    

 

                                                     Στόικος Γρηγόρης                                                                   
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