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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το µε αρ. 12ο /2012 πρακτικό της από 6ης Ιουνίου 2012 τακτικής
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αριθµός απόφασης :
Περίληψη:

88/ 2012

«Μείωση του ύψους των µισθωµάτων ακινήτων που εκµισθώνει
ο ∆ήµος»

Στις Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την
6η , του µηνός Ιουνίου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30’ , συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 8694/3105-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόµιµα σε
κάθε µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95
του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τρία (23) µέλη και απόντα τα τέσσερα (4) και
συγκεκριµένα:
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
2. Μπουτάσης Ελευθέριος
15. Ρούµπης Γεώργιος
3. Κωστάρας Σταύρος
16. Λένης Φίλιππος
4. Φερεντίνος Λάµπρος
17. ∆άλλας Γεώργιος
5. Τσέκας Νικόλαος
18. Γκίκας Θωµάς
6. Βλάχος Παρασκευάς
19. Φερεντίνος Μιλτιάδης
7. Μποροδήµου Γεωργία
20. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)
8. Μπάντιος Ελευθέριος
21. Μποροδήµος Ιωάννης
9. Στεργίου Παναγιώτης
22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
10.Μάνος Κων/νος
23. Καψάλης ∆ηµήτριος
11.Νικολαϊδου Ελένη
24. Λάγκαρη Ειρήνη
12.Τσότσης ∆ηµήτριος
25.Μποροδήµος Κων/νος
13.Μπεράτης Γεώργιος (Γραµ. ∆.Σ.)
26. Τόλης Χριστόφορος
14.Σωτηρίου Παναγιώτης
27. Ρέγκας Λαέρτης

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα)
1. Νικολαίδου Ελένη
2. Γκίζας Χρήστος
3. Καψάλης ∆ηµήτρης
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4. Ρέγκας Λαέρτης
Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι
Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ Μάνος
Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Καπουράνης Γεώργιος, Λιαµύρας
Αθανάσιος, Σιοκόλης Ευάγγελος, Μπότσιου ∆ηµητρούλα, Γκρέµος Θωµάς, Μπότος
Ηλίας, Στεργίου Γεώργιος, Μπότος Μάρκος, Μπόκας Κοσµάς, ∆ηµητρίου Χρήστος,
Γκόγκος Αλέξανδρος, Ζπήτας ∆ηµήτριος, Ντέλλος Βασίλειος, Κάτσιος Μιχάλης,
∆όβρας Μιχαήλ, Βασιληγιάννης Ιωάννης, Γιοβάνης Ευάγγελος, Αναστασίου
Σωκράτης, Νάστος Μηνάς, Καραµπίνας Βασίλειος.
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς,
χωρίς ψήφο.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών,
κα ∆ιαµάντη Άννα.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπάλληλοι του ∆ήµου κ. Ταφέκη Αρτέµις και
∆εµερτζή Όλγα
για διευκρινήσεις σε θέµατα Προϋπολογισµού και Τεχνικού
Προγράµµατος
Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα
αποφασίστηκε η συζήτηση τριών (3) θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης, τα οποία
κρίθηκαν ως εξαιρετικά επείγοντα λόγω προθεσµιών και είναι τα εξής : α) «Υποβολή
πρότασης στην επόµενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Ελλάδα- Ιταλία που
αφορά στη διαµόρφωση των στρατηγικών σχεδίων κι την οργάνωση των πιλοτικών
δοκιµών για την ορθή συλλογή και διάθεση πλαστικών υλικών που προέρχονται από
τα απόβλητα γεωργικών υλικών», β) «Παράταση µίσθωσης καταστήµατος» και γ)
«Πρόσληψη 8 ατόµων µε 2/µηνη σύµβαση για πυρασφάλεια έτους 2012».
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο
στον Α/δήµαρχο κ. Κωστάρα Σταύρο, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου τα εξής:
Λαµβάνοντας υπόψη ότι:
Στον Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση-Ενσωµάτωση Οδηγίας» περιέχονται
οδηγίες για τη µείωση του ύψους των µισθωµάτων ακινήτων που εκµισθώνουν οι
∆ήµοι.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του νόµου αυτού, επιτρέπεται η
µείωση του ύψους των µισθωµάτων των ακινήτων που εκµισθώνουν οι ∆ήµοι. Το
ποσοστό της µείωσης καθορίζεται βάσει αντικειµενικών στοιχείων και των
οικονοµικών συνθηκών της αγοράς, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει
το 20% του µισθώµατος που καταβάλλεται τη στιγµή της µείωσης. Προς τούτο,
απαιτούνται σωρευτικά, οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α) σύµβαση της µίσθωσης, η οποία έχει συναφθεί ως την 1-6-2010,
β) υποβολή σχετικής αίτησης του µισθωτή, στην οποία προβάλλονται ειδικοί και
ορισµένοι λόγοι για την µείωση,
γ) η έκδοση ειδικά αιτιολογηµένης απόφασης δηµοτικού συµβουλίου, που
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών
δ) το µίσθωµα που καταβάλλεται να µην είναι ήδη χαµηλό, συγκρινόµενο µε τις
τιµές της αγοράς.
Η διάρκεια της µείωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, ενώ παρέχεται
η δυνατότητα ετήσιας ανανέωσής της, µε όµοια απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου, εφόσον συνεκτιµηθούν οι επικρατούσες οικονοµικές συνθήκες .
Σύµφωνα µε την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας και προκειµένου να
κάνουν χρήση των διατάξεων του Νόµου για την µείωση των µισθωµάτων που
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989, E-MAIL:info@filiates.gr

Σελίδα 2 από 5

ΑΔΑ: Β4ΛΗΩΗΦ-ΜΒΔ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ:

καταβάλουν στο ∆ήµο για δηµοτικά ακίνητα, αιτήσεις υπέβαλαν οι παρακάτω
δηµότες:
α) Κάλλη Κυριακή του ∆ηµητρίου, η οποία, µε την από 10/05/2012 αίτηση
που υπέβαλε, αιτείται µείωση µισθώµατος 20% πάνω στο µηνιαίο µίσθωµα ποσού
315,00 ευρώ, για τους αναφερόµενους σε αυτή λόγους.
β) Βλάχος Παρασκευάς του Γεωργίου, ο οποίος, µε την από 16/05/2012
αίτηση που υπέβαλε, αιτείται µείωση µισθώµατος 20% πάνω στο µηνιαίο µίσθωµα
ποσού 746,00 ευρώ, όπως αναφέρει συµπεριλαµβάνοντας και το κιόσκι της πλατείας
και το ποσό των 110,00 ευρώ που καταβάλει σύµφωνα µε το από 7/12/2010
συµφωνητικό µίσθωσης µεταξύ ∆ήµου Φιλιατών και του ιδίου για έτερο ισόγειο
δηµοτικό ακίνητο, το οποίου το συµφωνητικό υπογράφηκε µετά την 01/06/2010 και
δεν εµπίπτει στις διατάξεις του νόµου. Σύµφωνα µε το από 01/07/2003
συµφωνητικό µίσθωσης µεταξύ του ιδίου και του ∆ήµου Φιλιατών, το ποσό που
καταβάλει για το ισόγειο κατάστηµα στο πρώην ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Φιλιατών έχει
αρχικά ορισθεί στο ποσό των 500,00 ευρώ, το οποίο σήµερα, µε τις τιµαριθµικές
αναπροσαρµογές, έχει διαµορφωθεί στο ύψος των 569,47 ευρώ µηνιαίως. Την
µείωση αιτείται για τους αναφερόµενους στην αίτησή του λόγους.
γ) Νάτσης Μιχαήλ του Σπυρίδωνα, ο οποίος, µε την από 21/05/2012 αίτηση
που υπέβαλε αιτείται µείωση µισθώµατος 30% πάνω στο µηνιαίο µίσθωµα ποσού
519,00 ευρώ, όπως αναφέρει, και το οποίο σύµφωνα µε την από 27/02/2009
απόφαση µε αριθµό 21/2009 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Φιλιατών έχει
αρχικά ορισθεί στο ποσό των 500,00 ευρώ, το οποίο σήµερα, µε τις τιµαριθµικές
αναπροσαρµογές, έχει διαµορφωθεί στο ύψος των 528,33 ευρώ µηνιαίως, για τους
αναφερόµενους στην αίτησή του λόγους.
Όπως είναι γνωστό τόσο στους Φιλιάτες όσο και στην Λεπτοκαρυά, αλλά και
γενικότερα σε όλες τις περιοχές του ορεινού µας ∆ήµου, είναι πολύ δύσκολο στους
επαγγελµατίες να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και να έχουν κερδοφορία.
Αυτό συµβαίνει λόγω της µεγάλης µείωσης του τζίρου, η οποία είναι επωδός της
οικονοµικής κρίσης που διέρχεται η χώρα. Η δε περίοδος κατά την οποία
λειτουργούν κατά τη θερινή περίοδο τα καταστήµατα στη Σαγιάδα βαίνει διαρκώς
µειούµενη και έχει πλέον συρρικνωθεί σε χρονικό διάστηµα 40 ηµερών εντός του
διµήνου Ιουλίου και Αυγούστου. Τα µισθώµατα που καταβάλλονται από τους
επαγγελµατίες είναι ιδιαιτέρως υψηλά, συγκρινόµενα µε τις τιµές της αγοράς, και
βαίνουν συνεχώς αυξανόµενα λόγω των τιµαριθµικών αναπροσαρµογών.
Θεωρώ ότι ο ∆ήµος πρέπει να λαµβάνει κάθε µέτρο, το οποίο κινείται εντός
των πλαισίων της νοµοθεσίας και το οποίο σαν σκοπό έχει την ενίσχυση των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά του όρια. Κατόπιν των
παραπάνω
Εισηγούµαι
Όπως το δηµοτικό συµβούλιο κάνει δεκτά τα αιτήµατα των δηµοτών και να
προβεί στην µείωση κατά 20% των ενοικίων που καταβάλουν για τα δηµοτικά
καταστήµατα, για ένα έτος σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου
9 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012), όπως παρακάτω:
α) Κάλλη Κυριακή του ∆ηµητρίου 20% στο καταβαλλόµενο µηνιαίο µίσθωµα
ποσού 315,00 ευρώ.
β) Βλάχος Παρασκευάς του Γεωργίου 20% στο καταβαλλόµενο µηνιαίο
µίσθωµα ποσού 569,47 ευρώ.
γ) Νάτσης Μιχαήλ του Σπυρίδωνα 20% στο καταβαλλόµενο µηνιαίο µίσθωµα
ποσού 528,33 ευρώ ευρώ.
Να µην γίνει δεκτό το αίτηµα του κυρίου Βλάχου Παρασκευά το οποίο αφορά
στη µείωση του µισθώµατος για έτερο ισόγειο δηµοτικό ακίνητο, το οποίου το
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συµφωνητικό υπογράφηκε µετά την 01/06/2010 και δεν εµπίπτει στις διατάξεις του
νόµου.
Για όσους από τους αιτούντες έχουν οφειλές προς τον ∆ήµο της µείωσης του
καταβαλλόµενου ενοικίου να έχει προηγηθεί ρύθµιση των οφειλών σύµφωνα µε τα
όσα περιλαµβάνονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ
85/Α/11-4-2012).
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του κ. Κωστάρα Σταύρου την
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη µείωση κατά 20% των ενοικίων που καταβάλουν για τα
δηµοτικά καταστήµατα, για ένα έτος σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4
του άρθρου 9 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012), όπως παρακάτω:
α) Κάλλη Κυριακή του ∆ηµητρίου 20% στο καταβαλλόµενο µηνιαίο
µίσθωµα ποσού 315,00 ευρώ.
β) Βλάχος Παρασκευάς του Γεωργίου 20% στο καταβαλλόµενο µηνιαίο
µίσθωµα ποσού 569,47 ευρώ.
γ) Νάτσης Μιχαήλ του Σπυρίδωνα 20% στο καταβαλλόµενο µηνιαίο
µίσθωµα ποσού 528,33 ευρώ ευρώ.
Να µην γίνει δεκτό το αίτηµα του κυρίου Βλάχου Παρασκευά το οποίο αφορά
στη µείωση του µισθώµατος για έτερο ισόγειο δηµοτικό ακίνητο, το οποίου το
συµφωνητικό υπογράφηκε µετά την 01/06/2010 και δεν εµπίπτει στις διατάξεις του
νόµου.
Για όσους από τους αιτούντες έχουν οφειλές προς τον ∆ήµο της µείωσης του
καταβαλλόµενου ενοικίου να έχει προηγηθεί ρύθµιση των οφειλών σύµφωνα µε τα
όσα περιλαµβάνονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ
85/Α/11-4-2012).
Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για κάθε παραπέρα
ενέργεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους
που έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση αυτή.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(Υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ
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