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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 25η του µήνα Νοεµβρίου  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’ αριθµ.625/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 20/11/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 625 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
26/20-11-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
    Αριθ. Πρωτ.:32717/3-12-2013 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

     Μείωση  µισθώµατος του Ι-11 καταστήµατος της ∆ηµοτικής Αγοράς 
                                          (Γεώργιος Στ. Παπαντώνης). 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και 

ώρα 6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 31193/15-11-2013 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  15) Παπαγεωργίου Σταύρος 1) Κατσιαβάρας Θωµάς 

2) Αναστασίου Απόστολος  16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 2) Χλαπάνας Ηλίας 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  17) Σούφλα Ουρανία 3) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

4) Γούλας Σωτήριος  18) Τσιούκης Λάµπρος 4) Ντελής Ιωάννης 

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  19) Βερίλλης ∆οµήνικος 5) Μακροστέργιος Αθανάσιος 

6) Ζορµπάς Ιωάννης  20) Γεννάδιος Ιωάννης 6) Χάρµπας Θωµάς 

7) Καραγιάννης Νικόλαος  21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  22) Σουφλάκος Βασίλειος Αν και κλήθηκαν νόµιµα. 

9) Κωτούλας Φίλιππος  23) Τσίπρας Εµµανουήλ  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  24) Γιοβάνης Γεώργιος  

11) Μουζιούρας Νικόλαος  25) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος  26) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος  27) Τσαντήλας Βασίλειος  

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα     

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

µελών, παρόντες ήταν 27), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 
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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  µισθώµατος του Ι-11 καταστήµατος της ∆ηµοτικής Αγοράς ((Γεώργιος Στ. 
Παπαντώνης ) και αφού έλαβε υπόψη:  
 
  1. Την  µε αριθ. πρωτ: 11377-14/5/2013 αίτηση-εισερχόµενο έγγραφο  του µισθωτή 
Παπαντώνη Γεώργιου του Στεφάνου(Πληροφόρηση Καρδίτσας Α.Ε.). 
 
 2. Το συµφωνητικό µίσθωσης που είχε συναφθεί µεταξύ του  ∆ήµου Καρδίτσας και       
του Παπαντώνη Γεώργιου του Στεφάνου διάρκειας  από 1-3-2009 για το ανωτέρω 
δηµοτικό ακίνητο του θέµατος και το  οποίο λήγει στις 28-2-2021. 
       
3. Την υπ' αριθµ. 174/30-5-2013 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας 
 
4. Την υπ΄αριθµ. 512/2009 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας και την 
αριθµ.13407/2009/20-1-2010 έγκριση της ∆/νσης Τοπικής Αυτ/σης Καρδίτσας. 
 
 5. Την εισήγηση της αρµόδιας υπαλλήλου του τµήµατος Εσόδων, Αικ. Μεσδανίτη, η οποία 
έχει ως εξής: 
                 
 Ο κύριος Παπαντώνης Γεώργιος του Στεφάνου,εκπροσωπώντας την “Πληροφόρηση   
Καρδίτσας Α.Ε.” µισθώνει το δηµοτικό κατάστηµα Ι-11 στη ∆ηµοτική Αγορά Καρδίτσας από 
1/3/2009  έως 28/2/2021. Πρόκειται για 12/ετή  παράταση µίσθωσης που οι  όροι της 
περιλαµβάνονται στην µε αριθµ. 595/2003, απόφαση της δηµαρχιακής Επιτροπής, του 
πρώην δήµου Καρδίτσας.   
 Το µηνιαίο µίσθωµα µετά την ετήσια αναπροσαρµογή ύψους 4%, που έλαβε για το τρέχον 
έτος -σύµφωνα µε τους όρους της µίσθωσης της υπ΄ αριθµ.:595/2003, διαµορφώθηκε στα 
#362,56# € έως τον 2ο µήνα και  στα #377,06# από τον 3ο έως και το 12ο, πλέον 
χαρτοσήµου και λοιπών κρατήσεων .  
   Με την αίτησή του ο µισθωτής, αιτείται  την υπαγωγή της µίσθωσής του στην παρ. 4 του 
άρθρου 9 του ν. 4071/12, δηλαδή τη µείωση του µισθώµατος έως και 20%, όπως 
προβλέπεται για ένα έτος. 
 
Εισηγούµαστε:  
   
   Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν.4071/12 ορίζεται ότι «Επιτρέπεται η µείωση του 
ύψους των µισθωµάτων των ακινήτων που εκµισθώνουν οι δήµοι και τα νοµικά τους 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, για ένα έτος. Το ποσοστό της µείωσης καθορίζεται βάσει 
αντικειµενικών στοιχείων και των οικονοµικών συνθηκών της αγοράς, σε καµία δε 
περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% του µισθώµατος που καταβάλλεται τη στιγµή 
της µείωσης. 
   Προς τούτο, απαιτούνται σωρευτικά: 
α) σύµβαση µίσθωσης, η οποία έχει συναφθεί έως την 1η-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 ή 
διοικητικού 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.  
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   Επισηµαίνεται ότι η διάρκεια της µείωσης δεν µπορεί να υπερβεί το ένα έτος, ενώ 
παρέχεται η δυνατότητα ετήσιας ανανέωσής της, µε όµοια απόφαση του δηµοτικού ή 
διοικητικού συµβουλίου κατά περίπτωση, εφόσον συνεκτιµηθούν οι επικρατούσες 
οικονοµικές συνθήκες». 
   Η συγκεκριµένη σύµβαση µίσθωσης, αφορά παράταση µίσθωσης 12/τους διάρκειας 
αρχικής σύναψης 1/3/2003, προγενέστερη της 1/6/2010, δηλαδή ο αιτών τηρεί την 
προϋπόθεση αυτή. 
  Έπειτα, στην αίτησή του ο µισθωτής, προβάλει τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που 
πλήττει τη χώρα µας. Επικαλείται µείωση των εσόδων της εταιρείας και ότι το µίσθωµα είναι 
ιδιαίτερα υψηλά συγκριτικά µε τις τιµές της αγοράς. Γι αυτό το λόγο, κατέθεσε σχετικά το Ε3 
του οικονοµικού έτους 2012 (χρήση 2011) και 2013 (χρήση 2012.  
   Το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας µε την αριθµ.:174/2013, 
γνωµοδότησε θετικά ως προς τη µείωση του µισθώµατος. 
  Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, εισηγούµαστε το σώµα να γνωµοδοτήσει σχετικά 
για µείωση ή όχι του µισθώµατος για ένα έτος, µέχρι και του ποσοστού του 20%, που για το 
τρέχον έτος ανέρχεται στο ποσό  µεταξύ των #362,56# και #377,06#€ µηνιαίως, εκτός 
χαρτοσήµου και λοιπόν κρατήσεων. Επισηµαίνεται ότι ο µισθωτής δε διαθέτει δηµοτική 
ενηµερότητα.  Οφείλει από διαφορές µισθωµάτων του 2009, µισθώµατα 11 µηνών του 2010   
12 µηνών του 2011,10 µηνών του 2012, και το µίσθωµα από τον Ιούλιο έως τον τρέχοντα 
µήνα του 2013 . 
  Η µείωση στο ποσοστό που θα αποφασιστεί, εφόσον εγκριθεί θα ισχύσει από τον επόµενο 
µήνα της έγκρισης της απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου από την Αποκ/νη ∆ιοίκηση 
Θεσσαλίας, µέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους. Για τους µήνες του επόµενου έτους και 
για τη συµπλήρωση των 12 µηνών, η µείωση στο ποσοστό που θα αποφασιστεί από το 
∆ηµοτικό συµβούλιο, θα υπολογιστεί στο αναπροσαρµοσµένο µίσθωµα.   
  
6. Το γεγονός ότι οι οικονοµικές συνθήκες έχουν µεταβληθεί σηµαντικά επί το 
δυσµενέστερον, ο κύκλος εργασιών των καταστηµάτων έχει συρρικνωθεί εξαιτίας της 
συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης, καθώς και το γεγονός ότι το καταβαλλόµενο µίσθωµα 
είναι ήδη αρκετά υψηλό, συγκρινόµενο µε τις ισχύουσες τιµές της αγοράς  
 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 Ν. 4071/2012 και την ερµηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 
υπ' αριθµ. 21/ΑΠ15620/23-4-2012 
 
8. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα  
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 

Αποφάσισε οµόφωνα 
 

 α) Εγκρίνει τη µείωση του µηνιαίως καταβαλλοµένου µισθώµατος για το υπ' αριθµ. Ι-11 
κατάστηµα της ∆ηµοτικής Αγοράς µε  µισθωτή τον  Παπαντώνη Γεώργιο του 
Στεφάνου(Πληροφόρηση Καρδίτσας Α.Ε.). σε ποσοστό 20% για ένα έτος, αρχής 
γενοµένης   από τον επόµενο µήνα της έγκρισης της απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου 
από την Αποκεντρωµένη  ∆ιοίκηση Θεσσαλίας, µέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους. Για 
τους µήνες του επόµενου έτους και για τη συµπλήρωση των 12 µηνών, η µείωση στο 
ποσοστό που θα αποφασιστεί από το ∆ηµοτικό συµβούλιο, θα υπολογιστεί στο 
αναπροσαρµοσµένο µίσθωµα. 
 
  β) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του από 1-3-2009 συµφωνητικού µίσθωσης. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Τσίπρας, Βερίλλης, Μπατζιάκας & Αρχοντής, λόγω αποχώρησής τους από τη 
συνεδρίαση. 

 

 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 625/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  

 

 


