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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 

ΠΡΟΣ:  TΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   

ΘΕΜΑ:  ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΡΓΑΚΟΥ  

Σχετ.     Η µε αρ.πρωτ.32474/12 σύµβαση 

-----000------ 

 

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου (µισθωτής) έχει συνάψει µε την εταιρεία  «Εκπαιδευτήρια 

Β.Καργάκου και Σία ΕΠΕ» (εκµισθώτρια) που εδρεύει στη Σταµάτα Αττικής (Λεωφ. 

Σταµάτας-∆ροσιας αρ. 25 Α)  την υπο άνω σχετικό µε  αρ.πρωτ. 32474/12  

σύµβαση µισθώσεως κτιριακών εγκαταστάσεων εκπαιδευτηρίων µε έναρξη της 

µίσθωσης από 1/11/12 διάρκειας δύο ετών και µε µηνιαίο µίσθωµα το ποσό των 

<15.000> ευρώ.  

Οι επικρατούσες δηµοσιονοµικές συνθήκες αλλά και η ανάγκη πιστής τήρησης του 

Προγράµµατος Σταθερότητας επιβάλλουν την µε κάθε τρόπο δραστική µείωση των 

δαπανών του   ∆ήµου µας και των Νοµικών Προσώπων του,  στις οποίες εντάσσο-

νται και αυτές που αφορούν σε µισθώσεις κτιρίων. Στη  κατεύθυνση αυτή της 

επιβαλλόµενης γενικής µείωσης των δαπανών του ∆ηµοσίου και των ΟΤΑ, 

κατέτειναν  αρχικά  οι εντολές /οδηγίες του ΥΠΕΣ (αρ.εγκ. 35834/28-6-10),  του 

Υπουργείου Οικονοµικών (αρ.πρωτ.οικ. 2/32619/17.5.10) που παγιώθηκαν στη 

συνέχεια µε τις διατάξεις του ν.4002/11 και του ν. 4081/12, που βάσει νόµου 

πλέον καθίσταται υποχρεωτική η µείωση του µισθώµατος των κτιρίων που 

µισθώνει το ∆ηµόσιο, ΟΤΑ και ΝΠ∆∆ σε ποσοστό του 20% που ισχύει ως νόµιµο 

τεκµήριο της µείωσης της µισθωτικής αξίας των µισθούµενων ακινήτων.  

Στη περίπτωση της προκείµενης µίσθωσης των Εκπαιδευτηρίων Καργάκου, οι 

οικονοµικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε, καθιστούν αναγκαία  την εφαρµογή 

των ανωτέρω διατάξεων για τη µείωση του µισθώµατος, που επιπρόσθετα 

επιβάλλεται και εκ του γεγονότος της µη συµπερίληψης στο µίσθιο και των όµορων 

γηπεδικών χώρων που ανήκουν σε ιδιοκτησίες τρίτων, που φέρονταν τουλάχιστον 



ως περιλαµβανόµενες  στο µίσθιο και αυτή η έλλειψη έχει σοβαρό αντίκτυπο στη 

λειτουργικότητα του µισθίου και συνακόλουθα στη µισθωτική του αξία. 

Τα παραπάνω διατυπώθηκαν σε  συνάντηση του ∆ηµάρχου και της Αντ/χου 

Οικονοµικών µε τα µέλη του ∆Σ της εκµισθώτριας Νικόλαο & Γεωργία Μαυρόµα-

του, συµπαρισταµένου του δικηγόρου του ∆ήµου, µε ταυτόχρονη έκφραση της 

θέσης του ∆ήµου για την, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα και τις ισχύουσες 

διατάξεις, εφεξής µείωση του µισθώµατος στο ποσοστό που ορίζεται απο το νόµο 

και δεν υπήρξε οποιαδήποτε αντίρρηση.  

Σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν, ανεξαρτήτως του γεγονότος της επιφύλαξής 

µας σχετικά µε την εν ευθέτω χρόνο επιβαλλόµενη επανεξέταση της εν λόγω 

σύµβασης µίσθωσης αναφορικά µε  τη παράτασή της ,   προτείνεται η λήψη 

απόφασης για τη µείωση του µισθώµατος που καταβάλλει ο ∆ήµος για τη 

µίσθωση των Εκπαιδευτηρίων Καργάκου σε ποσοστό 20%, αρχής 

γενοµένης απο τον τρέχοντα µήνα.  
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