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6η σνεδρίαζη
Δημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων
ηης 4ης Μαρηίοσ 2020
------------------------

ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην κηίριο ΛΑΔΟΠΟΤΛΟΤ,
ζήκεξα ηελ 4η Μαρηίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηη θαη ώξα 17.30, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ.
Πξνέδξνπ, κε αριθμό 4/19-2-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ.
Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ήιζαλ γηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (11) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο:
1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε - Αληηπξόεδξνο, 3) Παπαληθήηαο
Αλδξέαο- Γξακκαηεύσλ, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο –
Αλη/ξρνο, 6) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 7) Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 8) Πιέζζαο
Γηνλύζηνο - Αλη/ξρνο, 9) ακνύξε - Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 10) Σνγηνπνύινπ ΑλαζηαζίαΑλη/ξρνο, 11) Αζπξνύιηα νθία, 12) Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία, 13) Γθέζηα Δηξήλε, 14) Κνπξή
Ήξα- Δηξήλε, 15) Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 16) Μνδέο Αζαλάζηνο, 17) Νηάξνπ Μαξία, 18) Πειεθνύδαο
Γεκήηξηνο, 19) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 20) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 21) Αιεμόπνπινο
Γξεγόξηνο, 22) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 23) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 24) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 25)
Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 26) Κνπλάβεο Αληώληνο, 27) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 28) Νηξίληαο
Θεόδσξνο, 29) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 30) Παηνύραο Υξήζηνο, 31) Ρώξνο Γεώξγηνο, 32) βόιεο
Κσλζηαληίλνο, 33) ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 34) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 35) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 36)
Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 37) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη 38) Φσκάο Πέηξνο.
Οη θ.θ. Αλαζηαζίνπ Μηραήι, Καπθάο Γεώξγηνο, Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ θαη
Νηθνιάνπ Αλδξέαο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ, τρέη δε Γραμμαηεύονηος
ανέλαβε ο κ. Ανδρέας Παπανικήηας.
Οη θ.θ. Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο,
Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, Παπαδεκάηνο Νηθόιανο θαη Φηινπνύινπ Μαξία
δελ ήιζαλ από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο αιιά αξγόηεξα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο
Παηξέσλ.
Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
………………………………………………………………………………………………................
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Γξεγόξεο Ζιίαο θαη Καηζαθνύιεο
Δπάγγεινο, ελώ απνρώξεζαλ νη θ.θ. Νηξίληαο Θεόδσξνο, Κνπλάβεο Αληώληνο, Σδαλάθνο
Νηθόιανο, νισκνύ Καηεξίλα θαη Σζηκπνύθεο Ησάλλεο.

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 6 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο:
«Γηαγξαθήο νθεηιήο πνπ αθνξά ζην ελνίθην Ηακαηηθήο Πεγήο Αξαρσβηηίθσλ, ζε
εθηέιεζε ηεο αξηζ. 162/2019 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Παηξώλ (Η.
Κνπηξνπκπάλνο)», (ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Πνιενδνκηθνύ
Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο- Γ/λζε Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ θαη
Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο- Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ- κε αξηζ. 613/17-1-2020 θαη
ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη α.α.- κε αξηζ. 709/20-1-2020).
Σο ώμα, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ
αξκόδηνπ εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ,
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ:
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ύκθσλα κε:
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 παξ.5 ηνπ πληάγκαηνο ηεο Διιάδαο, όπσο
αλαζεσξήζεθε κε ην Φήθηζκα ηεο 28εοΜατνπ 2008 ηεο Ζ’ Αλαζεσξεηηθήο
Βνπιήο ησλ Διιήλσλ.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3068/2002 (ΦΔΚ Α/274/14-11-2002)
«πκκόξθσζε ηεο Γηνίθεζεο πξνο ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο , πξναγσγή ησλ
δηθαζηώλ ησλ ηαθηηθώλ δηνηθεηηθώλ δηθαζηεξίσλ ζην βαζκό ηνπ ζπκβνύινπ
Δπηθξαηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ.1 ηνπ Ν.3852/10.
Σν από 31/3/1998 Ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο
Σελ ππ αξ. 129/2009 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηόηε Γήκνπ Ρίνπ.
Σνλ ππ΄αξηζκ. 443/2011 ρξεκαηηθό θαηάινγν πνπ αθνξά Δλνίθην ηακαηηθήο
Πεγήο Αξαρσβηηίθσλ
Σελ Αλαιπηηθή θίλεζε νθεηιέηε
Σελ ππ΄ αξ. 162/2019 Απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Παηξώλ.
θαη ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη:

ύκθσλα ην άξζξν 95 παξ.5 ηνπ πληάγκαηνο «Η Δηνίθεζε έρεη ππνρξέωζε
λα ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο. Η παξάβαζε ηεο ππνρξέωζεο απηήο
γελλά επζύλε γηα θάζε αξκόδην όξγαλν όπωο λόκνο νξίδεη. Νόκνο νξίδεη ηα αλαγθαία
κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκόξθωζεο ηεο δηνίθεζεο».
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3068/2002, «Τν Δεκόζην, νη
νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηα ινηπά λνκηθά πξόζωπα δεκνζίνπ δηθαίνπ
έρνπλ ππνρξέωζε λα ζπκκνξθώλνληαη ρωξίο θαζπζηέξεζε πξνο ηηο δηθαζηηθέο
απνθάζεηο θαη λα πξνβαίλνπλ ζε όιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ
εθπιήξωζε ηεο ππνρξέωζεο απηήο θαη γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ απνθάζεωλ. Δηθαζηηθέο
απνθάζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ είλαη όιεο νη απνθάζεηο ηωλ
δηνηθεηηθώλ, πνιηηηθώλ, πνηληθώλ θαη εηδηθώλ δηθαζηεξίωλ πνπ παξάγνπλ ππνρξέωζε
ζπκκόξθωζεο ή είλαη εθηειεζηέο θαηά ηηο νηθείεο δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηνπο όξνπο
πνπ θάζε απόθαζε ηάζζεη.»
Με ην από 31/3/1998 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό εθκηζζώζεθε, θαηόπηλ
δηαγσληζκνύ από ηελ ηόηε Κνηλόηεηα Αξαρσβηηίθσλ πνπ ελ ζπλερεία απνηέιεζε
Γεκνηηθό Γηακέξηζκα ηνπ Γήκνπ Ρίνπ, θαζνιηθόο δηάδνρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ν
Γήκνο Παηξέσλ, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 3852/2010, ε παξαρσξεζείζα από ηνλ
ΔΟΣ γηα εθκεηάιιεπζε Ηακαηηθή Πεγή Αξαρσβηηίθσλ κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ
εμνπιηζκό απηήο, ζηνλ θ Ησάλλε Κνπηξνπκπάλν.
Σελ 7/5/2007 ν ηόηε Γήκνο Ρίνπ κε εμώδηθν θαηήγγεηιε ηελ ζύκβαζε
κίζζσζεο, ιόγσ ιήμεσο ηνπ ρξόλνπ απηήο θαη όρη γηα νθεηιέο δηαθνξάο

2

ΑΔΑ: ΨΙΤ1ΩΞΙ-0ΨΣ

κηζζσκάησλ. Ο πξώελ κηζζσηήο θ. Ησάλλεο Κνπηξνπκπάλνο παξέδσζε ην κίζζην
αθίλεην.
Με ηελ ππ αξ. 129/2009 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηόηε Γήκνπ
Ρίνπ εγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία ε βεβαίσζε πνζνύ ύςνπο 23.097,66€ ζηνλ πξώελ
κηζζσηή θ. Ησάλλε Κνπηξνπκπάλν, γηα νθεηιέο δηαθνξάο κηζζσκάησλ από ην 2002
έσο 2006.
Με ηνλ ππ΄αξηζκ. 443/2011 ρξεκαηηθό θαηάινγν βεβαηώζεθε από ην Σκήκα
Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ην πνζό ησλ 23.097,66€, ην νπνίν ν πξώελ κηζζσηήο θ.
Ησάλλεο Κνπηξνπκπάλνο δελ θαηέβαιιε πνηέ.
Αθνινύζσο:
Με ηην σπ΄αρ. 162/2019 Απόθαζη ηοσ Μονομελούς Εθεηείοσ Παηρών,
απορρίθθηκε η έθεζη ποσ είτε κάνει ο Δήμος Παηρέων ζηρεθόμενης καηά ηοσ κ
Θωάννη Κοσηροσμπάνοσ, αναθορικά με ηην προζθσγή ποσ είτε κάνει για ηην
καηαβολή ηοσ ποζού ηων 23.097,66€.
πγθεθξηκέλα κε ηελ ελ ιόγσ Απόθαζε ην Δθεηείν Παηξώλ έθξηλε όηη ν
πξώελ κηζζσηήο θ Ησάλλεο Κνπηξνπκπάλνο, ν νπνίνο θαηέβαιιε ην εηήζην κίζζσκα
γηα ηελ κίζζσζε ηεο Ηακαηηθήο Πεγήο Αξαρσβηηίθσλ νξζώο θαηέβαιιε ην κίζζσκα
αλαπξνζαξκνζκέλν θαηά πνζνζηό 5% θαη όρη 10%, όπσο όξηδε ε ζύκβαζε, δηόηη
κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ θ. Κνπηξνπκπάλνπ γηα ηελ κείσζε
ηνπ κηζζώκαηνο δελ ππήξμε έγγξαθε απάληεζε ηνπ Γήκνπ πνπ λα απνηππώλεη ηπρόλ
άξλεζε ηεο αηηνύκελεο κείσζεο ηεο πξνζαύμεζεο θαη έηζη δεκηνπξγήζεθε ζηνλ
κηζζσηή ε εύινγε πεπνίζεζε ηεο πιήξνπο θαη νξηζηηθήο απνδνρήο ηνπ αηηήκαηόο
ηνπ, θαζώο ν αληηζπκβαιιόκελνο Γήκνο δελ δηακαξηπξήζεθε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν
επί ζεηξά εηώλ γηα ηηο θαηαβνιέο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξνζαύμεζε ηνπ
10% εηεζίσο. Καηά ζσνέπεια δέτεηαι ησπικά ηην έθεζη και ηην απορρίπηει καη΄
οσζίαν.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
Ν.3038/2002 (ΦΔΚ Α/274/14-11-2002), ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ.1 ηνπ
Ν.3852/10, θαη ζε εθηέιεζε ηεο ππ΄αξ. 162/2019 Απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο
Δθεηείνπ εγκρίνει ηη διαγραθή νθεηιήο πνζνύ ύςνπο 23.097,66€ κε ηηο ηπρόλ
πξνζαπμήζεηο ηνπ, από ηνλ ππ΄ αξηζ. 443/2011 ρξεκαηηθό θαηάινγν ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ ζρεηηθά κε ελνίθην ηεο Ηακαηηθήο Πεγήο Αξαρσβηηίθσλ.
O Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ

Ο Γραμμαηεύων
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