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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ 1ες ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ  

ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

 

 Σην Χπρηθό ζήκεξα ηελ 24ε ηνπ κελόο Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Τξίηε θαη 

ώξα 10:00, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1266/20-1-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Η.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010 ζε όια ηα κέιε θαη δεκνζηεύζεθε ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ 

 

 Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

 

1. Ξπξηδάθε Παληειή, σο Πξόεδξν, 

2. Φαλαθνύια Αζαλάζην,  

3. Λάβδα Διέλε, 

4. Τηηίθα Βαθηξηδή, 

5. Γνπλδνπιάθε Διέλε, απνύζα, αλαπιεξνύκελε από ηελ θ. Κνκλελνύ-Κνύκπα Άλλα, 

6. Μαδαξάθε Γεξάζηκν – Αιέμαλδξν, απόληα,  

7. Φαξνθόπν Παληειή, σο κέιε, 

 

 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα 

ιάβεη απνθάζεηο επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Η.Γ. θαη Δ.Η.Γ. 

 

 Σηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ Μνύηζηνο Γεώξγηνο. 

 

 Ο Πξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε λόκηκε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην θαησηέξσ ζέκα: 

 

ΘΕΜΑ  4Ο  Η.Δ. 
Κείφζε κηζζώκαηος κεηά ηελ εθαρκογή ηοσ Λ.4002/2011 γηα ηο θηίρηο ποσ 

ζηεγαδόηαλ ε Ρακεηαθή περεζία ηοσ Λέοσ Τστηθού. 
 

 Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Πξόεδξνο είπε: 

 

 Γηα ην κίζζσκα ηεο νδνύ Γ. Τεξηζέηε 44 (ηακεηαθή ππεξεζία ΝΔΟΥ ΧΥΦΙΚΟΥ) ν Γήκνο  

θαηέβαιε, ρσξίο αλαπξνζαξκνγή, ην πνζό ησλ 900,00 € κεληαίσο, σο θαη ηνλ Οθηώβξην 2010. 

Τνλ Ινύλην 2010, κε ην από 9/6/2008 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Νένπ Χπρηθνύ 

θαη ηνπ εθκηζζσηή, ην κίζζσκα ηνπ παξαπάλσ αθηλήηνπ ζα έπξεπε λα απμεζεί θαηά 4,1% 

ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο (αλαπξνζαξκνγή κηζζσκάησλ 

κελόο Ινπλίνπ 2010) σο αθνινύζσο: 

900,00 + 4,1% (36,90)=936,90€ 



36,90 Φ 5κήλεο (6νο σο θαη 10νο) = 184,50€ (νθεηιή Γήκνπ) 

 Τνλ Ννέκβξην 2010 ν Γήκνο κεηώλεη ην αξρηθό κίζζσκα ησλ 900,00€ ζε πνζνζηό 10% 

ήηνη 90,00€, κεηά ην 35834/2010 έγγξαθν ΥΠ.ΔΣ.Α.Η.Γ., θαη θαηαβάιεη πιένλ ζηνλ εθκηζζσηή  

ην πνζό  ησλ 810,00€ κεληαίσο. Θα έπξεπε όκσο ε κείσζε ζε πνζνζηό 10% λα ππνινγηζζεί επί 

ηνπ πνζνύ ησλ 936,90€ θαη όρη επί ηνπ πνζνύ ησλ 900,00€. Έηζη πξνθύπηνπλ ηα παξαθάησ: 

936,90 - 10% (93,69) = 843,21€ 

900,00 – 10% (90,00) = 810,00€ 

843,21 – 810,00 = 33,21€ 

33,21 Φ 14 κήλεο (από 11ν /2010 σο θαη 12ν /2011) = 464,94€ (νθεηιή Γήκνπ) 

 Με ηνλ Ν. 4002/2011 (22/8/11) ν Γήκνο πξέπεη λα θαηαβάιεη από ηνλ Σεπηέκβξην 2011 

κίζζσκα ίζν κε ην κίζζσκα Ινπιίνπ 2010 κεησκέλν θαηά 20%, επεηδή όκσο έρεη ήδε πξνεγεζεί, 

ζύκθσλα κε  ην 35834/2010 έγγξαθν ΥΠ.ΔΣ.Α.Η.Γ., κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο ζε πνζνζηό 10 % 

, ν Γήκνο πξέπεη από ηνλ Σεπηέκβξην 2011, ζύκθσλα κε ην 46713/2011 έγγξαθν ΥΠ.ΔΣ.Α.Η.Γ., 

λα πξνβεί ζε λέα κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο σο ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πνζνζηνύ 20% ήηνη 10% 

επηπιένλ σο παξαθάησ: 

936,90 – 10% (93,69) = 843,21 € 

93,69 Φ 4 κήλεο (9νο σο & 12νο /2011) = 374,76€ (νθεηιή εθκηζζσηή) 

 Σηα κηζζώκαηα Ννεκβξίνπ – Γεθεκβξίνπ 2011 έγηλε εθ παξαδξνκήο κείσζε ζε πνζνζηό 

20% πνζνύ 162,00 αληί πνζνζηνύ 10% θαη πνζνύ 81,00. 

81,00 Φ 2 κήλεο (11νο – 12νο /2011) = 162,00€ (νθεηιή Γήκνπ) 

 Αλαθεθαιαηώλνληαο ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη νθεηιή ηνπ Γήκνπ πξνο ηνλ εθκηζζσηή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ  πνζνύ 436,68 € (184,50+464,94+162,00-374,76) ε νπνία 

πξνηείλεηαη λα θαηαβιεζεί κε ην κίζζσκα ηνπ κελόο Ιαλνπαξίνπ 2012. 

 Πσλουίδοληας, ο εθκηζζφηής πρέπεη λα ιάβεη γηα ηολ Ηαλοσάρηο 2012 

1.195,56 € θαη από ηολ Φεβροσάρηο 2012  λα ιακβάλεη κεληαίφς  ηο ποζό ηφλ  

758,88 €. 

Παξαθαιώ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

  Η Νηθολοκηθή Δπηηροπή έρνληαο ππόςε: 

1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ.1 ηνπ Ν. 4002/2011, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

 

Δγθξίλεη ηελ κείσζε κηζζώκαηνο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.4002/2011 γηα ην θηίξην πνπ 

ζηεγάδνληαλ ε Τακεηαθή Υπεξεζία ηνπ  Νένπ Χπρηθνύ νύησο ώζηε ν εθκηζζσηήο λα ιάβεη γηα 

ηνλ  Ιαλνπάξην 2012 1.195,56 € θαη από ηνλ Φεβξνπάξην 2012  λα ιακβάλεη κεληαίσο  ην πνζό 

ησλ  758,88 €. 

 
Ζ απόθαζε ασηή πήρε αρηζκό 6/2012 



 

 Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ ιήμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

 Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΑ ΚΔΙΖ 

  
ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ Σαλαθούιας Αζαλάζηος 

 Ιάβδα Διέλε 
Αθρηβές Απόζπαζκα Βαθηρηδή Ρηηίθα 

Από ην πξαθηηθό ηεο 1ες Σπλεδξίαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηηο 24 Ιαλνπαξίνπ 
2012. 

Χπρηθό, 26-1-2012 

Σαροθόπος Ξαληειής 

Θοκλελού – Θούκπα Άλλα 
 

  

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ  
  

  

  
ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ  

 


