
                                                                                              

 

                                                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µήνα Απριλίου του έτους 2013 και 
ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα  (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος  του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 131/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 28/3/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 131 

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
9/28-3-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
          

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης σχετικά µε µείωση µισθωµάτων εκµισθούµενων καταστηµάτων 
του ∆ήµου Καρδίτσας (άρθρο 9 Ν. 4071/2012) 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 

6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 7305/22-3-2013 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγραφιώτου Ελένη  16) Σούφλα Ουρανία 1) Ζορµπάς Ιωάννης 

2) Αναστασίου Απόστολος  17) Τσιούκης Λάµπρος 2) Νασιάκου Αλεξάνδρα 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  18) Βερίλλης ∆οµήνικος 3) Χλαπάνας Ηλίας 

4) Γούλας Σωτήριος  19) Γεννάδιος Ιωάννης 4) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  20) Ντελής Ιωάννης 5) Σουφλάκος Βασίλειος 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  22) Τέγος Χρήστος  

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  23) Γιοβάνης Γεώργιος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  24) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  25) Τσίπρας Εµµανουήλ  

11) Μουζιούρας Νικόλαος  26) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος  27) Τσαντήλας Βασίλειος  

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος  28) Χάρµπας Θωµάς  

14) Παπαγεωργίου Σταύρος     

15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος     

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 28), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 



                                                                                              

 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  

                      ---------------------------    
       
    Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε µείωση 
µισθωµάτων εκµισθούµενων καταστηµάτων του ∆ήµου Καρδίτσας (άρθρο 9 Ν. 4071/2012) 
και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση του αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Στ. Παπαγεωργίου, ο οποίος ανέφερε ότι 
σύµφωνα µε το άρθρο 9 Ν. 4071/2012 δίνεται η δυνατότητα στη δηµοτική αρχή να προβεί 
στη µείωση των µισθωµάτων των καταστηµάτων που νοικιάζει σε ιδιώτες µέχρι του 
ποσοστού 20% κατ'ανώτατο όριο. Εµείς ως δηµοτική αρχή δεν διαφωνούµε να γίνει αυτή η 
µείωση, αλλά θα πρέπει να τηρηθούν ορισµένες προϋποθέσεις, όπως αυτές τίθενται από τη 
σχετική εγκύκλιο και είναι: 
α) Η σύµβαση µίσθωσης να έχει συναφθεί έως 1-6-2010 
β) Η υποβολή σχετικής αίτησης του µισθωτή, στην οποία προβάλλονται ειδικοί και ορισµένοι 
λόγοι για τη µείωση 
γ) Η έκδοση ειδικά αιτιολογηµένης απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε 
την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του και 
δ) Το µίσθωµα που καταβάλλεται να µην είναι ήδη χαµηλό, συγκρινόµενο µε τις τιµές της 
αγοράς 
Επισηµαίνεται ότι η διάρκεια της µείωσης δεν µπορεί να υπερβεί το ένα έτος, ενώ παρέχεται 
η δυνατότητα ανανέωσής της µε όµοια απόφαση δηµοτικού συµβουλίου, κατά περίπτωση, 
εφόσον συνεκτιµηθούν οι επικρατούσες οικονοµικές συνθήκες 
 
2. Την τοποθέτηση του κ. ∆ηµάρχου, ο οποίος ανέφερε ότι η δηµοτική αρχή θα κάνει ό,τι 
είναι δυνατόν να κινηθεί προς ευνοϊκή για τους µισθωτές κατεύθυνση, επεσήµανε όµως ότι 
τα όρια που τίθενται από το νόµο είναι δεσµευτικά 
 
3. Την τοποθέτηση του κ. Βερίλλη, ο οποίος εξέφρασε τη σύµφωνη γνώµη του, θεωρώντας 
τη µείωση επιβεβληµένη, µέσα όµως στα πλαίσια του νόµου  
 
4. Την τοποθέτηση του κ. Τέγου, ο οποίος, αφού αναφέρθηκε διεξοδικά στην οικονοµική 
κρίση και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µισθωτές των καταστηµάτων της δηµοτικής 
αγοράς, πρότεινε να ληφθεί από το δηµοτικό συµβούλιο απόφαση για µείωση των 
µισθωµάτων σε ποσοστό 30% και εάν η απόφαση αυτή απορριφθεί, τότε να ληφθεί 
απόφαση µείωσης σε ποσοστό 20%. 
 
5. Την πρόταση των κ.κ Τσαντήλα και Χάρµπα α) να µειωθούν τα ενοίκια σε ποσοστό 30% 
λόγω της οικονοµικής κρίσης, β) στα νέα συµφωνητικά που θα υπογραφούν να προβλέπεται 
αύξηση 0,5 – 1% αντί του ισχύοντος 8% και γ) να µεταφερθούν όλες οι δηµοτικές 
υπηρεσίες που στεγάζονται στη δηµοτική αγορά, ώστε να εκµισθωθούν τα καταστήµατα και 
να υπάρξουν έσοδα για το ∆ήµο 
 
6. Την τοποθέτηση – πρόταση του κ. Τσίπρα ότι η αγοραστική – οικονοµική δυνατότητα των 
πολιτών έχει επιδεινωθεί σε ποσοστό µεγαλύτερο του 30%, γεγονός, το οποίο θα πρέπει να 
αποτυπωθεί και από το Σώµα µε την απόφασή του επί του συζητούµενου θέµατος. 
 
7. Τις τοποθετήσεις µισθωτών καταστηµάτων της δηµοτικής αγοράς και ειδικότερα των κ.κ 
Μαυραντζά, Κοροµπίλη και Αµβροσίου 



                                                                                              

 

 
8. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων 
 

αποφάσισε οµόφωνα 
 

1. ∆ιαπιστώνει ότι ότι η αγοραστική – οικονοµική δυνατότητα των πολιτών έχει επιδεινωθεί 
σε ποσοστό µεγαλύτερο του 20% και ως εκ τούτου η µείωση µισθωµάτων των 
εκµισθούµενων καταστηµάτων του ∆ήµου Καρδίτσας είναι επιβεβληµένη. 
 
2. Για το σκοπό αυτό οι µισθωτές θα υποβάλλουν αιτήσεις, οι οποίες θα εξεταστούν από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, προκειµένου να καθοριστεί το νόµιµο ποσοστό µείωσης για κάθε 
περίπτωση χωριστά. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 131/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

 

 


