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ΑΔΑ: Ψ6ΓΩΩ9Ο-ΧΚ1

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 5/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 85/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο κείσζεο κηζζσκάησλ
θαηαζηεκάησλ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Βέξνηαο θαη
δηαγξαθήο βεβαησζέλησλ πνζώλ από ρξεκαηηθνύο
θαηαιόγνπο ηνπ Γ.Βέξνηαο
ήκεξα 20 Μαρηίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παραζκεσή θαη ώξα 11:00
ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζε ζπλεδξίαζε δηα πεξηθνξάο, ύζηεξα από ηελ κε εκεξνκελία
16-3-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο πκβνύινπο, ηνπο
Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11-3-2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα 40 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Μ. νπκειίδεο
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8)
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβόπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξόπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλόο, 22)Υ.Σζηνύληαο, 23)Ν.Λαδόπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
25) Γ.Γνπιηίδεο, 26) Γ.Μηραειίδεο, 27)Υ.Κειεζίδεο, 28)
Ν.Αγγέινπ, 29) Β.ηεθαλόπνπινο, 30) Α.Μαξθνύιεο, 31)
Κ.Σξνρόπνπινο, 32) .ηνπγηάλλνο, 33)Κ.Θενδσξίδεο, 34)
Π.Μνπρηάξε, 35) Α.πκεσλίδνπ, 36)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 37)
Γ.Ράιιε, 38) Γ.Γεκεξηδίδεο, 39) Γ.Μειηόπνπινο, 40)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Η.Καξαγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξόπνπινο, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνύξαο, Π.
Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη:

ΑΔΑ: Ψ6ΓΩΩ9Ο-ΧΚ1
ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 12-3-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο
Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Με ηηο κε αξηζ. πξση. 4059/19-02-2020,3753/17-02-2020θαη 4058/19-02-2020 αηηήζεηο
πξνο ην Γήκν Βέξνηαο, νη θπξίεοΣπθιίδνπ Μαξία,Σζακήηξνπ Αηθαηεξίλε θαη ηκνπνύινπ
Αηθαηεξίλε αληίζηνηρα, δήηεζαλ ηελ εηήζηα αλαλέσζε ηεο κείσζεο θαηά 20% ησλ κεληαίσλ
κηζζσκάησλ γηα ηα θαηαζηήκαηα ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο πνπ κηζζώλνπλ από ην Γήκν Βέξνηαο
όπσο πξνβιέπεηαη από ηε Ννκνζεζία, ιόγσ ηεο ζπλερηδόκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
ΗΣΟΡΗΚΟ :
Ωο πξνο ην Α΄ ζθέινο ηνπ ζέκαηνο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη:
1) Με ηελ αξηζκ. 291/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
εγθξίζεθε ε παξάηαζε ηεο κείσζεο ησλ κεληαίσλ κηζζσκάησλ θαηά 20%, ησλ παξαθάησ
ελνηθηαζηώλ θαηαζηεκάησλ ηεο δεκνηηθήο αγνξάο ηνπ Γήκνπ, ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο
κίζζσζεο εμαθνινπζνύλ λα είλαη ζε ηζρύ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα
από 23/03/2019 έσο 22/03/2020 ήηνη,
Α) Σν κίζζσκα γηα ην αξηζ. 23 θαηάζηεκα ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο κε
κηζζώηξηα ηελ θα ηκνπνύινπ Αηθαηεξίλε είλαη κεησκέλν έσο ηηο 22/03/2020, κε ην πνζό ησλ
172,02€ ην κήλα.
Β) Σν κίζζσκα γηα ηα αξηζ. 28,29 θαη 30 θαηαζηήκαηα ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο ηνπ Γήκνπ
Βέξνηαο κε κηζζώηξηα ηελ θα Σζακήηξνπ Αηθαηεξίλε, είλαη κεησκέλν έσο ηηο 22/03/2020, κε ην
πνζό ησλ 90,66€ ην κήλα γηα ην Νo 28 θαηάζηεκα, κε ην πνζό ησλ 75,81€ ην κήλα γηα ην Νo 29
θαηάζηεκα θαη κε ην πνζό ησλ 110,63€ ην κήλα, γηα ην Νo 30.
Γ) Σν κίζζσκα γηα ηα αξηζ. 25 θαη 26 θαηαζηήκαηα ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο ηνπ Γήκνπ
Βέξνηαο κε κηζζώηξηα ηελ θα. Σπθιίδνπ Μαξία είλαη κεησκέλν έσο ηηο 22/03/2019, κε ην πνζό
ησλ 71,43€ ην κήλα γηα ην Νo 25 θαηάζηεκα θαη κε ην πνζό ησλ 78,02€ ην κήλα γηα ην Νo 26
θαηάζηεκα.
Οη ζπκβάζεηο κίζζσζεο γηα ηα παξαπάλσ θαηαζηήκαηα ηεο δεκνηηθήο αγνξάο ηνπ
Γήκνπ Βέξνηαο εμαθνινπζνύλ λα είλαη ζε ηζρύ θαη ιήγνπλ όιεο ζηηο 31-12-2020.
Με ηελ κε αξ. πξση. 4405/24-2-2020γλσκνδόηεζε ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθώλ ηνπ Γήκνπ
Βέξνηαο κε ζέκα «Aίηεκα γηα δηαηήξεζε ηεο πξνεγεζείζαο κείσζεο κηζζώκαηνο θαηαζηεκάησλ
ηεο δεκνηηθήο αγνξάο », ν Ννκηθόο ύκβνπινο γλσκνδνηεί επί ιέμεη ηα εμήο: «…ην εξώηεκά
ζαο απηό, παξόιν πνπ εθθεύγεη ησλ νξίσλ λνκηθήο γλσκνδόηεζεο θξίζε επί ηεο νπζίαο, δειαδή
εάλ ην κίζζσκα είλαη θζελό ή αθξηβό, δηόηη απηό είλαη ζέκα ηεο ππεξεζία ζαο θαη ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ, σο αλαγόκελν επί ηεο νπζίαο, πιελ όκσο ε απάληεζή κνπ είλαη ε εμήο:
[Ζ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4071/2012 αλαθέξεη επί ιέμεη ηα εμήο “4. Με εηδηθά
αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία
ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ, επηηξέπεηαη ε κείσζε ηνπ ύςνπο ησλ κηζζσκάησλ
αθηλήησλ πνπ εθκηζζώλνπλ νη δήκνη κε ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί έσο ηελ 1ε Ηνπλίνπ 2010,
θαηόπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ κηζζσηή, ζηελ νπνία ζα πξνβάιινληαη εηδηθνί θαη νξηζκέλνη ιόγνη
θαη εθόζνλ ην κίζζσκα δελ είλαη ήδε ρακειό ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο αγνξάο. Σν πνζνζηό ηεο
κείσζεο θαζνξίδεηαη βάζεη αληηθεηκεληθώλ ζηνηρείσλ θαη νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ ηεο αγνξάο θαη
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ κηζζώκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη. Ζ δηάξθεηα ηεο κείσζεο δελ
κπνξεί λα ππεξβεί ην έλα έηνο θαη δύλαηαη λα αλαλεώλεηαη κε όκνηα απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ αλά έηνο, εθόζνλ ζπλεθηηκεζνύλ νη επηθξαηνύζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.
Σα πξνεγνύκελα εδάθηα ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ ηζρύνπλ αλαιόγσο θαη γηα ηα λνκηθά
πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ησλ δήκσλ.”
Σέινο από ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 288 ΑΚ πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα δηακόξθσζεο ηεο
έλλνκεο ζρέζεο, όηαλ απηό επηβάιιεηαη από ηελ θαιή πίζηε. Ζ θαιή πίζηε επηβάιιεη είηε ηελ
επηρείξεζε ζεηηθώλ πξάμεσλ, είηε ηελ απαγόξεπζε ελεξγεηώλ ηόζν ζηνλ νθεηιέηε ζε ζπλαίλεζε
γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκβάζεσο, εθόζνλ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ζνβαξόο ιόγνο θαη ζπληξέρνπλ
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα αληινύκελα από ηελ ίδηα ηελ έλλνκε ηάμε θαη ηηο θξαηνύζεο αληηιήςεηο.
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Πεξαηηέξσ, θαηά ηελ ζαθή έλλνηα ηνπ άξζξνπ 388 ΑΚ, πξνϋπνζέζεηο ππό ηηο νπνίεο
παξέρεηαη ζηνλ έλα από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο ζε ακθνηεξνζνβαξή ζύκβαζε ην δηαπιαζηηθό
δηθαίσκα λα δεηήζεη από ην δηθαζηήξην ηελ αλαγσγή ηεο νθεηιόκελεο παξνρήο ζην κέηξν πνπ
αξκόδεη, ή θαη ηε ιύζε νιόθιεξεο ηεο ζύκβαζεο εθόζνλ ε ηειεπηαία δελ έρεη αθόκε εθηειεζηεί
είλαη: α) κεηαβνιή ησλ πεξηζηαηηθώλ, ζηα νπνία θπξίσο, ελόςεη ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ
ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ, ηα κέξε ζηήξημαλ ηε ζύλαςε ηεο ακθνηεξνβαξνύο ζπκβάζεσο, β) ε
κεηαβνιή κπνξεί λα είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο θαηάξηηζεο ηεο ζπκβάζεσο θαη λα νθείιεηαη ζε
ιόγνπο πνπ ήηαλ έθηαθηνη θαη δελ κπνξνύζαλ λα πξνβιεθηνύλ, γ) από ηελ κεηαβνιή απηή ε
παξνρή ηνπ νθεηιέηε ελόςεη θαη ηεο αληηπαξνρήο λα θαζίζηαηαη ππέξκεηξα επαρζήο. Δθόζνλ δελ
ζπληξέρεη, από ηηο, σο άλσ, πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 388 ΑΚ, εθείλε ηεο απξόνπηεο
θαη αλππαίηηαο κεηαβνιήο ησλ ζπλζεθώλ, είλαη επηηξεπηή, ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 288 ΑΚ,
εθόζνλ ζπληξέρνπλ νη ππόινηπεο πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο απηνύ. Καηά ζπλέπεηα, γηα ην
νξηζκέλν ηεο αγσγήο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ κηζζώκαηνο κε βάζε ην άξζξν 388 ηνπ ΑΚ, πξέπεη λα
αλαθέξνληαη όια εθείλα ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, από ηα νπνία λα πξνθύπηεη κεηαβνιή ησλ
ζπλζεθώλ, ζηηο νπνίεο ζηήξημαλ νη ζπκβαιιόκελνη ηελ ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο κηζζώζεσο, από
ιόγνπο απξόβιεπηνπο από ηελ νπνία κεηαβνιή επήιζε αύμεζε ηεο κηζζσηηθήο αμίαο ηνπ κηζζίνπ,
αλ ηελ αλαπξνζαξκνγή δεηεί ν εθκηζζσηήο ζε ηέηνην πνζόλ, ώζηε ε εκκνλή ηνπ κηζζσηή ζηελ
θαηαβνιή ηνπ ζπκθσλεκέλνπ κηζζώκαηνο λα είλαη αληίζεηε πξνο ηελ επζύηεηα θαη ηελ
εληηκόηεηα, πνπ απαηηνύληαη ζηηο ζπλαιιαγέο θαη λα επηβάιιεηαη, ζύκθσλα κε ηελ θαιή πίζηε
θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε, ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζώκαηνο ζην επίπεδν εθείλν, ην νπνίν αίξεη
ηε δπζαλαινγία ησλ εθαηέξσζελ παξνρώλ. Γηα ην νξηζκέλν δε ηεο αγσγήο αλαπξνζαξκνγήο κε
βάζε ην άξζξν 288 ηνπ ΑΚ, πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ην θαηαβαιιόκελν κίζζσκα θαη, εθόζνλ
απηή αζθείηαη από ηνλ εθκηζζσηή, λα αλαθέξεηαη, όηη απηό είλαη θαηώηεξν από εθείλν πνπ κπνξεί
λα επηηεπρζεί ζε ηξόπν ώζηε λα πξνθύπηεη ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ ειεύζεξνπ κηζζώκαηνο θαη ηνπ
θαηαβαιιόκελνπ (ΑΠ 103/2001 Διι. Γ/λε 42, 718), ελώ εθόζνλ απηή αζθείηαη από ηνλ κηζζσηή,
όηη απηό ηειεί ζε πξνθαλή δπζαξκνλία κε ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο.
Καηά ζπλέπεηα, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ , ην λνκνζέηεκα 4071/2012 θαη ε παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 9 πξνλνεί εηδηθά γηα εθκηζζώζεηο ησλ Γήκσλ, πξνβιέπεη θαη ηελ δηαδηθαζία κείσζεο θαη
πξνλνεί όηη κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ
απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ, επηηξέπεηαη ε κείσζε ηνπ ύςνπο ησλ
κηζζσκάησλ αθηλήησλ πνπ εθκηζζώλνπλ νη δήκνη κε ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί έσο ηελ 1ε
Ηνπλίνπ 2010, θαηόπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ κηζζσηή, ζηελ νπνία ζα πξνβάιινληαη εηδηθνί θαη
νξηζκέλνη ιόγνη θαη εθόζνλ ην κίζζσκα δελ είλαη ήδε ρακειό ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο
ζε πνζνζηό, 20% ηνπ κηζζώκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη, θαη αλώηεξν θαη γηα έλα έηνο, ελώ
παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα , όρη λέαο κείσζεο, αιιά εηήζηαο αλαλέσζήο ηεο , κε όκνηα απόθαζε ηνπ
Γ.. εθόζνλ ζπλεθηηκεζνύλ νη επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο θαη δελ πθίζηαηαη θπζηθά δπλαηόηεηα γηα
αλαδξνκηθή κείσζε κηζζώκαηνο. Έηζη ππάξρεη θαη αξρήλ απηή ε δπλαηόηεηα κε απόθαζε ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 4 ηνπ Ν. 4071/2012 πνπ πιελ
ησλ άιισλ πξνϋπνζέζεσλ δελ πξνβιέπεη κείσζε κεγαιύηεξε ηνπ 20%.
Δλ πάζε πεξηπηώζεη εθθεύγεη απνιύησο ησλ νξίσλ λνκηθήο γλσκνδόηεζεο, ε
νπζηαζηηθή θξίζε , πεξί ηεο αιεζείαο θαη αθξηβείαο ησλ πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ ηεο αίηεζεο
θαη ε νπζηαζηηθή θξίζε πεξί ηνπ εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο δηαηήξεζεο ηεο κείσζεο ηνπ
κηζζώκαηνο θαη ζε ηη πνζνζηό, αθνύ σο ζέκαηα νπζίαο ζα ηα απνθαλζεί ην αξκόδην , επί ηεο
νπζίαο, όξγαλν, θαζόζνλ εγώ ζηεξνύκαη απηώλ ησλ εηδηθώλ γλώζεσλ.
Πιελ όκσο ζα ήζεια λα επηζεκάλσ όηη ην αηηνύκελν πνζνζηό ηνπ 20% είλαη ην
ΑΝΩΣΑΣΟ πνζνζηό ηεο επηηξεπνκέλεο κείσζεο , γηα όζα έηε θαη εάλ δηαξθεί ε κίζζσζε θαη
δύλαηαη ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαλζεί θαη αξλεηηθά, εάλ θξίλεη όηη δελ ζπληξέρνπλ νη
νπζηαζηηθέο πξνϋπνζέζεηο δηαηήξεζεο ηεο κείσζεο, ζπλεθηηκώληαο θαη ηελ ζπλνιηθή ρξνληθή
δηάξθεηα δηαηήξεζεο ηεο κείσζεο , θαζόζνλ ην κέηξν απηό ήηαλ εμαηξεηηθνύ θαη πξνζσξηλνύ
ραξαθηήξα θαη γη’ απηό είρε πξνβιεθζεί λα ηζρύεη γηα έλα έηνο .
Πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε ν κηζζσηήο, εάλ δελ ηθαλνπνηεζεί από ηελ νπζηαζηηθή
θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ (Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ), κπνξεί λα πξνζθύγεη δηθαζηηθά, όπσο
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πξναλαιύζεθε θαη ην αξκόδην όξγαλν εάλ δελ έρεη βεβαία άπνςε , κπνξεί λα ηνπο ζπζηήζεη ηελ
πξνζθπγή ζηελ δηθαηνζύλε ]
Ωο πξνο ην Β΄ ζθέινο ηνπ ζέκαηνο ζαο ελεκεξώλνπκε όηη:
Με ην Γ.Τ./05-03-2020έγγξαθνδεηήζεθε από ηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ε έθδνζε
θαηάζηαζεο πξνο δηαγξαθή από ηνπο Υξεκαηηθνύο Καηαιόγνπο 014/2020, 016/2020 θαη
017/2020ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, ησλ νθεηιεηώλ Σπθιίδνπ Μαξίαο,
Σζακήηξνπ Αηθαηεξίλεο θαη ηκνπνύινπ Αηθαηεξίλεο, γηα βεβαησκέλεο νθεηιέο πνπ αθνξνύλ ην
δηάζηεκα από 23/03/2020 έσο 31-12-2020, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό
πκβνύιην γηα έγθξηζε ή κε ησλ δηαγξαθώλ.
Ζ Σακεηαθή Τπεξεζία εμέδσζε ηηο από 06-03-2020επηζπλαπηόκελεο ζην ζύλνιν ηξείο
θαηαζηάζεηο βεβαησκέλσλ νθεηιώλ πξνο Γηαγξαθή πνπ αθνξνύλ ηνπο παξαπάλσ ελνηθηαζηέο
ησλ θαηαζηεκάησλ 23,25,26,28,29 θαη 30 ηεο δεκνηηθήο αγνξάο Βέξνηαο, πξνθεηκέλνπ λα
πξνβείηε ζε ιήςε απόθαζεο γηα έγθξηζε ή κε ηεο δηαγξαθήο απηώλ θαη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ
εγγξαθώλ ζπγθεληξσηηθά σο αθνινύζσο:
Οη δηαγξαθέο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ θαηαζηάζεηο πξνο δηαγξαθή ηεο
Σακεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη σο εμήο:
1)Γηα ηελ κηζζώηξηα ηνπ Νν 23 θαηαζηήκαηνο ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο θα ΗΜΟΠΟΤΛΟΤ
ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ πξέπεη λα γίλεη δηαγξαθή από ηνπο Υξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο 014/2020, 016/2020
θαη 017/2020ζπλνιηθνύ πνζνύ: 417,40€.
2) Γηα ηελ κηζζώηξηα ησλ Νν 25 θαη Νν 26 θαηαζηεκάησλ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο θα
ΣΤΦΛΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ πξέπεη λα γίλεη δηαγξαθή από ηνπο Υξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο 014/2020,
016/2020 θαη 017/2020ζπλνιηθνύ πνζνύ: 362,76 €.
3) Γηα ηελ κηζζώηξηα ησλ Νν 28, 29 θαη Νν 30 θαηαζηεκάησλ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο θα
ΣΑΜΖΣΡΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ πξέπεη λα γίλεη δηαγξαθή από ηνπο Υξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο
014/2020, 016/2020 θαη 017/2020ζπλνιηθνύ πνζνύ: 672,15€.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην έρνληαο ππόςε ηνπ, ηα παξαπάλσ θαζώο θαη ηελ παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 174 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν. 3463/06) κε ηελ νπνία νξίδεηαη όηη « 2. Ζ
δηαγξαθή ησλ ρξεώλ γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ», θαιείηαη λα
απνθαζίζεη:
Α) Με εηδηθά αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία
ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ, γηα ηελ εηήζηα αλαλέσζε ή κε ηνπ ύςνπο ησλ κεληαίσλ
κηζζσκάησλ θαηά 20% ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.4071/2012, ησλ αηηνύλησλ
ελνηθηαζηώλ ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο είλαη ζε ηζρύ όπσο πξναλαθέξζεθε θαη
αλαιπηηθά όπσο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα,

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΔΝΟΗΚΗΑΣΩΝ ΣΩΝ Ν0
23,25,26,28,29 & 30
ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ ΣΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΓΟΡΑ
ΓΖΜΟΤ ΒΔΡΟΗΑ

ΜΖΝΗΑΗΟ
ΜΗΘΩΜΑ
ΚΑΣΟΠΗΝ
ΜΔΗΩΖ ΚΑΣΑ
20% ζύκθσλα κε ηελ
αξ.291/2019απόθ.
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΜΔ
ΛΖΞΖ ΜΔΗΩΖ
22/3/2020

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΤΝΔΥΗΖ ΣΖ ΔΣΖΗΑ ΑΝΑΝΔΩΖ ΣΖ ΜΔΗΩΖ
ΚΑΣΑ 20%ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ

Από 22/03/2020 έσο30/04/2020
ΗΜΟΠΟΤΛΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ
Ν0 23
ΣΤΦΛΗΓΟΤ
ΜΑΡΗΑ
Ν0 25
ΣΤΦΛΗΓΟΤ
ΜΑΡΗΑ
Ν0 26
ΣΑΜΖΣΡΟΤ
ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ
Ν0 28
ΣΑΜΖΣΡΟΤ
ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ
Ν0 29
ΣΑΜΖΣΡΟΤ
ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ
Ν0 30

Από 30/04/2020
έσο 22/03/2021
173,72 €

172,02 €

172,02 €

71,43 €

71,43 €

72,14 €

78,02 €

78,02 €

78,80 €

90,66 €

90,66 €

91,57 €

75,81 €

75,81 €

76,57 €

110,63 €

110,63 €

111,74 €
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Β) Σελ Έγθξηζε ή κε ηεο δηαγξαθήο ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ1.452,31 επξώ από ηνπο
ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο 014/2020, 016/2020 θαη 017/2020, πνπ αθνξνύλ ζην δηάζηεκα από 2303-2020 έσο 31-12-2020γηα ηα αξηζ. 23,25,26,28,29 θαη 30 θαηαζηήκαηα, ζύκθσλα κε ηηο από 0603-2020ηξείο θαηαζηάζεηο βεβαησκέλσλ νθεηιώλ πξνο Γηαγξαθή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο
ηνπ Γήκνπ, πνπ ζα απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ,
αλαιπηηθά σο εμήο:
1) Γηα ηελ κηζζώηξηα ηνπ Νν 23 θαηαζηήκαηνο ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο θα
ΗΜΟΠΟΤΛΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖέγθξηζε ή κε δηαγξαθήο από ηνπο Υξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο
014/2020, 016/2020 θαη 017/2020πνζνύ: 417,40€.
2)Γηα ηελ κηζζώηξηα ησλ Νν 25 θαη Νν 26 θαηαζηεκάησλ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο θα
ΣΤΦΛΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ έγθξηζε ή κε δηαγξαθήο από ηνπο Υξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο 014/2020,
016/2020 θαη 017/2020πνζνύ:362,76€.
3) Γηα ηελ κηζζώηξηα ησλ Νν 28, 29 θαη Νν 30 θαηαζηεκάησλ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο θα
ΣΑΜΖΣΡΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ έγθξηζε ή κε δηαγξαθήο από ηνπο Υξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο
014/2020, 016/2020 θαη 017/2020πνζνύ:672,15 €.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Μαξθνύιεο: Από ηε γλσκνδόηεζε ηνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ ηνπ Γήκνπ πξνθύπηεη όηη
θαηαξρήλ εθθεύγεη απνιύησο ησλ νξίσλ λνκηθήο γλσκνδόηεζεο ε νπζηαζηηθή θξίζε πεξί ηεο
αιεζείαο θαη αθξηβείαο ησλ πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ.
Δπεηδή ζηεξνύκαζηε ησλ εηδηθώλ γλώζεσλ, ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα εηζθέξεη ε ππεξεζία
επίζεο απέρσ από ηε ςεθνθνξία θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε;
Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Α.Μαξθνύιεο, Κ.Σξνρόπνπινο, .ηνπγηάλλνο, Π.Μνπρηάξε
απείραλ από ηελ ςεθνθνξία ηνπ παξόληνο ζέκαηνο
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Γ.Μειηόπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε ςήθηζαλ
ηξηάληα ηξεηο (33) δεκνηηθνί ζύκβνπινη, νη: Ζ. Σζηθιίδεο, Β. Παπαδόπνπινο, .Αζιάλνγινπ,
Κ.Ρίδνο, Θ.Θενδσξίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο, .Γηακάληεο, Β.Λπθνζηξάηεο, Κ.Γξεγνξηάδεο,
Λ.Αθξηβόπνπινο, Θ. Κνξσλάο, Α. Λαδαξίδεο, Α.ηδεξόπνπινο, Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο,
Γ.Μπαηζαξά, . Σδήκα, Δ.Κειεζίδεο, Κ.Βαζηιεηάδεο, Κ.Παινπθίδεο, Γ.Ππξηλόο, Υ.Σζηνύληαο,
Ν.Λαδόπνπινο, Π.Παπιίδεο, Γ.Γνπιηίδεο, Κ.Θενδσξίδεο, Υ.Κειεζίδεο, Ν.Αγγέινπ,
Β.ηεθαλόπνπινο, Α.πκεσλίδνπ, Γ.Σζαλαθηζίδεο, Γ.Ράιιε, Γ.Γεκεξηδίδεο.
Αξλεηηθή ςήθν έδσζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο Γ.Μηραειίδεο.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 12-3-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε.
2.- Σελ ππ’ αξηζ. 291/2019 απόθαζε ηνπ Γ..
3.- Σελ κε αξ. πξση. 4058/19-2-2020 αίηεζε ηεο Α.ηκνπνύινπ.
4.- Σελ κε αξ. πξση. 3753/17-2-2020 αίηεζε ηεο Α.Σζακήηξνπ
5.- Σελ κε αξ. πξση. 4059/19-2-2020 αίηεζε ηεο Μ.Σπθιίδνπ
6.- Σνπο ππ’ αξηζ. 19, 20 θαη 21/2019 ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο
7.- Σν κε αξ. πξση. 6066/8-3-2019 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθώλ πκβνύισλ
8.- Όηη ε ζπλερηδόκελε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη δεκηνπξγήζεη κεγάια πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία
όισλ ησλ εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ.
9.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
10.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.4071/2012, ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο
αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη
184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν. 3463/2006 (Κ.Γ.Κ.).
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Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Α) Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο κείσζεο ησλ κεληαίσλ κηζζσκάησλ θαηά 20%, ησλ
παξαθάησ κηζζσηώλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ, ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο
εμαθνινπζνύλ λα είλαη ζε ηζρύ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο, σο εμήο:
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΔΝΟΗΚΗΑΣΩΝ ΣΩΝ Ν0
23,25,26,28,29 & 30
ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ ΣΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΓΟΡΑ
ΓΖΜΟΤ ΒΔΡΟΗΑ

ΗΜΟΠΟΤΛΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ
Ν0 23
ΣΤΦΛΗΓΟΤ
ΜΑΡΗΑ
Ν0 25
ΣΤΦΛΗΓΟΤ
ΜΑΡΗΑ
Ν0 26
ΣΑΜΖΣΡΟΤ
ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ
Ν0 28
ΣΑΜΖΣΡΟΤ
ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ
Ν0 29
ΣΑΜΖΣΡΟΤ
ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ
Ν0 30

ΜΖΝΗΑΗΟ
ΜΗΘΩΜΑ
ΚΑΣΟΠΗΝ
ΜΔΗΩΖ ΚΑΣΑ
20% ζύκθσλα κε ηελ
αξ. 291/2019 απόθ.
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΜΔ
ΛΖΞΖ ΜΔΗΩΖ
22/3/2020

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΤΝΔΥΗΖ ΣΖ ΔΣΖΗΑ ΑΝΑΝΔΩΖ ΣΖ ΜΔΗΩΖ
ΚΑΣΑ 20%ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ

172,02 €

Από 22/03/2020 έσο
30/04/2020
172,02 €

Από 30/04/2020
έσο 22/03/2021
173,72 €

71,43 €

71,43 €

72,14 €

78,02 €

78,02 €

78,80 €

90,66 €

90,66 €

91,57 €

75,81 €

75,81 €

76,57 €

110,63 €

110,63 €

111,74 €

Β) Δγθξίλεη ηε δηαγξαθή ζπλνιηθνύ πνζνύ 1.452,31€ από ηνπο ππ’ αξηζ. 14, 16 θαη
17/2020 ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 23/3/2020 σο 31/12/2020 σο
εμήο:
1.- Πνζό 417,40€ πνπ βεβαηώζεθε ζηελ Αηθαηεξίλε ηκνπνύινπ, κηζζώηξηα ηνπ ππ’ αξηζ.
23 θαηαζηήκαηνο ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Βέξνηαο
2.- Πνζό 362,76€ πνπ βεβαηώζεθε ζηελ Μαξία Σπθιίδνπ, κηζζώηξηα ησλ ππ’ αξηζ. 25 θαη
26 θαηαζηεκάησλ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Βέξνηαο θαη
3.- Πνζό 672,15€ πνπ βεβαηώζεθε ζηελ Αηθαηεξίλε Σζακήηξνπ, κηζζώηξηα ησλ ππ’ αξηζ.
28, 29 θαη 30 θαηαζηεκάησλ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Βέξνηαο
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Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 85 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:

Ζ.
Β.
.
Κ.
Θ.
Α.
.
Β.
Κ.
Λ.
Θ.
Α.
Α.
Λ.
Γ.
.
Δ.
Κ.
Κ.
Γ.
Υ.
Ν.
Π.
Γ.
Γ.
Υ.
Ν.
Β.
Α.
Κ.
.
Κ.
Π.
Α.
Γ.
Γ.
Γ.
Γ.
Η.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλόο
Σζηνύληαο
Λαδόπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Η.

Καξαγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 1-4-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

