
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΚΔΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 07εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.030/2020 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Δμέηαζε αίηεζεο Θνπγηνπκηδή Γεωξγίνπ γηα κείωζε κεληαίνπ κηζζώκαηνο 
Σηε Νηγξίηα Σεξξώλ, ζήκεξα ηελ 04ε-Καξηίνπ-2020 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13.30 ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.1830/26-02-2020 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ εμη (6) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ 
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
 

 

ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ 
 
 
Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά εηδηθό 
γξακκαηέα νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 

Ο  Π ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  4 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Με ηελ πξνγελέζηεξε αξηζκ.74/2017 εγθξίλακε ηα πξαθηηθά ηνπ πξόρεηξνπ πιεηνδνηηθνύ 

δηαγσληζκνύ, πνπ έγηλε 13ε κελόο Ηνπιίνπ έηνπο 2017 εκέξα Πέκπηε ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα 
Νηγξίηαο θαη ώξα 11.00πκ κε 12.00κκ ώξα ιήμεο πξνζθνξάο ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο όπνπ 
κνλαδηθνί πιεηνδόηεο αλαδείρζεθαλ: 

1. Γηα ην θαηάζηεκα ζηελ νδό Αρηιιέωο 6 εκβαδνύ πεξίπνπ 48 η.κ. ζηε Νηγξίηα, ν 
Θνπγηνπκηδήο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ κε ΑΦΚ 052597370, πνπ πξνζέθεξε ην πνζό ησλ 
200€ κεληαίωο κε εγγπήηξηα ηελ Τακπνπξή Ακαιία κε δηάξθεηα  
Γηα ηελ παξαπάλσ εθκίζζσζε έρνπλ παξζεί ε αξηζκ.81/2017 ΑΓΣ ε αξηζ.61/2017 ΑΟΔ θαη 

νη αξηζκ. 1 & 2/2017 απνθάζεηο ηνπ Τνπηθνύ Σπκβνπιίνπ ΓΔ Νηγξίηαο θαη δηάξθεηα εθκίζζσζεο 
ηέζζεξα (4) έηε δειαδή έωο ηελ 30-06-2021. 

Σηελ ζπλέρεηα ππνγξάθηεθε ην ζρεηηθό ζπκθσλεηηθό κεηά ηεο Γεκάξρνπ θαη ηνπ πιεηνδόηε 
κηζζσηή. 

Ο Θνπγηνπκηδήο Γεώξγηνο κηζζσηήο ηνπ ελ ιόγσ αθηλήηνπ δεηάεη κε αίηεζε ηνπ ηελ 
κείωζε ηνπ πνζνύ ηνπ κηζζώκαηνο θαζώο ην αθίλεην κε βάζεη ην εκβαδόλ ηνπ, ηηο αληίζηνηρεο 
εθκηζζώζεηο ησλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ εληόο ηεο Νηγξίηαο αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 
επνρήο, δελ είλαη αξθνύλησο πξνζνδνθόξν πνπ λα δηθαηνινγεί ην πςειό κίζζσκα. 

Καηαζηήκαηα πνπ βγήθαλ ζε δεκνπξαζία κε ην πνζό ησλ 200€ κεληαία έκεηλαλ αλνίθηαζηα 

ιόγσ ηεο πςειήο ηηκήο ζε επαλαιακβαλόκελεο πιεηνδνηηθέο δεκνπξαζίεο. 
Αλαθνξηθά κε ην ζρεηηθό αίηεκα:  

1) Σε θακία πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή επηηξνπή δελ απνθαζίδεη γηα ηελ κείσζε κηζζσκάησλ πνπ 
αθνξνύλ κηζζώζεηο δεκνηηθώλ αθηλήησλ. Σύκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ.1 ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ 
134/9-8-2019) πνπ αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 72 (Αξκνδηόηεηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο δήκσλ) θαη ην 
άξζξν 65 ηνπ Ν.3852/2010 (Αξκνδηόηεηεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ -1. Τν δεκνηηθό ζπκβνύιην 
απνθαζίδεη γηα όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην δήκν, εθηόο από εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ λόκνπ 
ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ δεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ ή ην ίδην ην δεκνηηθό ζπκβνύιην 
κεηαβίβαζε ζε επηηξνπή ηνπ) ε ωο άλω απόθαζε αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ 
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο. 
2) Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε αλαθεξόκελε ζπλεκκέλε κίζζσζε ζπλήθζε ηελ 20-03-2018 θαη 
σο εθ ηνύηνπ δελ είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή θάπνηαο εηδηθήο δηάηαμεο γηα κείσζε κηζζώκαηνο. Γηα ηελ 
κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Κ. νξίδνληαη νη πξνϋπνζέζεηο ππό ηηο νπνίεο 
παξέρεηαη ζε έλα από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο ζε ακθνηεξνβαξή ζύκβαζε, (όπσο θαη ε κίζζσζε), ην 

δηαπιαζηηθό δηθαίωκα λα δεηήζεη από ην δηθαζηήξην ηελ αλαγωγή ηεο νθεηιόκελεο παξνρήο 
ζην κέηξν πνπ αξκόδεη.  
3) Από ηα παξαπάλω αλαθεξόκελα πξνθύπηεη όηη δελ κπνξεί λα γίλεη κείωζε ηνπ 
κηζζώκαηνο, θαζώο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο δελ ππάξρεη έξεηζκα ζην Νόκν, αιιά δελ 
ππάξρεη θαη ζρεηηθή πξόβιεςε, ηόζν από ηε Σύκβαζε πνπ έρεη ππνγξαθεί κεηαμύ ηνπ κηζζσηή θ. 
Θνπγηνπκηδή Γεωξγίνπ ηνπ Γεκεηξίνπ θαη ηεο Γεκάξρνπ Βηζαιηίαο, όζν θαη από ηνπο όξνπο ηεο 
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Γηαθήξπμεο πνπ θαηαξηίζηεθαλ. Μπνξεί λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα νη ιόγνη πνπ 
επηθαιείηαη ζηελ αίηεζή ηνπ ν κηζζσηήο, όκσο ε αλαπξνζαξκνγή ηεο αληηπαξνρήο αλάινγα κε ηηο 
εθάζηνηε επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο ηεξώληαο ην θαηάιιειν κέηξν κπνξεί λα απνθαζηζηεί κόλν από ην 
αξκόδην Γηθαζηήξην, ζην νπνίν κπνξεί λα πξνζθύγεη ν ελδηαθεξόκελνο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 
αηηήκαηόο ηνπ. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, θαη ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Απνξξίπηεη ην αίηεκα ηνπ Θνπγηνπκηδή Γεωξγίνπ ηνπ Γεκεηξίνπ γηα κείωζε ηνπ 

κηζζώκαηνο, γηα ην θαηάζηεκα ζηελ νδό Αρηιιέωο 6 εκβαδνύ πεξίπνπ 48 η.κ. ζηε 
Νηγξίηα, πνζνύ 200€ κεληαίωο, ιόγσ αλαξκνδηόηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 

Ζ ωο άλω απόθαζε αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ δεκνηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο. 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 030/2020 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 
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