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ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 11η Νοεμβρίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηη θαη ώξα 17.30, κεηά από
γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αριθμό 24/6-11-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη
δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα ηελ αξηζ. ΓΗΓΑΓ/Φ69/133/νηθ. 20764/7-112020 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (24) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη
ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο:
1) νισκνύ Αηθαηεξίλε- Πξνεδξεύνπζα Αληηπξόεδξνο, 2) Γηαλληηζνπνύινπ ΗνπιίαΓξακκαηεύνπζα, 3) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 4) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 5)
Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 6) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 7) Πεηξόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑλη/ξρνο, 8) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 9) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 10) Αζπξνύιηα
νθία, 11) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 12) Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 13) Μνδέο Αζαλάζηνο, 14) Νηάξνπ
Μαξία, 15) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 16) Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 17) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 18)
Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 19) Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 20) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 21)
Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 22) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 23) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 24) Μπαθαιάξνο
Υξήζηνο, 25) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 26) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 27) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 28)
Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 29) Παηνύραο Υξήζηνο, 30) Ρώξνο Γεώξγηνο, 31) βόιεο Κσλζηαληίλνο,
32) ηαδήκαο Βαζίιεηνο θαη 33) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο.
Οη θ.θ. Γθέζηα Δηξήλε, Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Καπθάο Γεώξγηνο, Κνπλάβεο
Αληώληνο, Σδαλάθνο Νηθόιανο, Φηινπνύινπ Μαξία θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ
εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ, τρέη δε Γραμμαηεύοσζας αλέιαβε ε θα
Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία.
Οη θ.θ. Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, ακνύξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο,
Γξεγόξεο Ζιίαο, Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, Σξηαληαθπιιόπνπινο
Ναπνιέσλ, Σζηκπνύθεο Ησάλλεο θαη Φσκάο Πέηξνο δελ εηζήιζαλ από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο,
αιιά αξγόηεξα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.
Ο θ. Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, δελ εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε, απνπζηάδσλ
δηθαηνινγεκέλα, τρέη δε Προεδρεύοσζας αλέιαβε ε θα νισκνύ Αηθαηεξίλε.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε εηζήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο
Παηξέσλ.
Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ε θα Πξνεδξεύνπζα θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
………………………………………………………………………………………………................
(Γηεπθξηλίδεηαη όηη ήδε εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, Φσκάο
Πέηξνο, Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, ακνύξε- Βαγελά Αθξηβή,
Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ θαη Γξεγόξεο Ζιίαο, ελώ
απνρώξεζαλ νη θ.θ. Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο, Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο θαη Βνξίζεο
Γηνλύζηνο).

ηε ζπλέρεηα, ε θα Πξνεδξεύνπζα εηζάγεη ην αξηζ. 4 ζέκα ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο: «Μέηξα ειάθξπλζεο κηζζσηώλ ρνιηθώλ θπιηθείσλ», (ζρεηηθό
εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ,
Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο- Γξαθείν
Αλη/ξρνπ- κε αξηζ. 15664/6-11-2020 θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ- κε
αξηζ. 15691/6-11-2020).
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Σο ώμα, κε ηε δηεπθξίληζε όηη ελ ησ κεηαμύ εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε ν θ.
Βνξίζεο Γηνλύζηνο, ελώ απνρώξεζε ν θ. Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, αθνύ άθνπζε ηνλ
θ. Πξόεδξν, ηνλ θ. Γήκαξρν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή – Αληηδήκαξρν, ηνπο επηθεθαιήο
ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο – δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ:
Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Νόκνπ 4735/2020 «Ρσθμίζεις
για ηα μιζθώμαηα ακινήηων ζε κοινοτρήζηοσς τώροσς και δημόζια ζτολεία
πρωηοβάθμιας και δεσηεροβάθμιας εκπαίδεσζης», ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο:
1. Γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεύηεξνπ ηεο από 20.3.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ
Πεξηερνκέλνπ (Α΄ 68), ε νπνία θπξώζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4683/2020 (Α΄ 83),
λννύληαη σο επαγγεικαηηθέο θαη νη κηζζώζεηο πξνο εγθαηάζηαζε θπιηθείσλ ή
αλαςπθηεξίσλ θαη ινηπώλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ εληόο δεκνηηθώλ
θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, αζιεηηθώλ θέληξσλ θαη γπκλαζηεξίσλ, ηα νπνία αλήθνπλ θαηά
θπξηόηεηα ή ρξήζε ζε νξγαληζκνύο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζε λνκηθά πξόζσπα
απηώλ, θαζώο θαη εληόο θηηξίσλ ηα νπνία ζηεγάδνπλ δνκέο ή ππεξεζίεο ησλ ΟΤΑ θαη
ησλ λ.π.δ.δ. απηώλ.
2. α. Τπρόλ νθεηιέο από κηζζώκαηα ζρνιηθώλ θπιηθείσλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 20192020 κπνξνύλ λα θαηαβιεζνύλ ζε έσο δώδεθα (12) ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο, θαηόπηλ
ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ζηελ νπνία νξίδνληαη ην ειάρηζην πνζό
θάζε δόζεο, ν ρξόλνο θαηαβνιήο, θαζώο θαη θάζε άιιν εηδηθόηεξν δήηεκα. Οκνίσο,
γηα ην ζρνιηθό έηνο 2020-2021, κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ είλαη δπλαηή ε
κείσζε ηνπ ύςνπο ησλ θαηαβιεηέσλ κηζζσκάησλ ησλ ζρνιηθώλ θπιηθείσλ έσο
ζαξάληα ηνηο εθαηό (40%).
β. Η πεξ. β΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4692/2020 (Α΄ 111) αληηθαζίζηαηαη θαη
ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 132 δηακνξθώλεηαη σο εμήο:
«3. α. Εθόζνλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί δηαθήξπμε λένπ δηαγσληζκνύ, ζπκβάζεηο κίζζσζεο
θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ
ιήγνπλ ηελ 30ή Ινπλίνπ 2020, παξαηείλνληαη γηα έλα (1) έηνο, θαηόπηλ αίηεζεο ηνπ
κηζζσηή, ε νπνία ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά έσο ηηο 30.6.2020.
β. Έσο ηηο 30.6.2021 είλαη δπλαηή ε εθ κέξνπο ηνπ κηζζσηή πξόσξε ιύζε ζπκβάζεσλ
κίζζσζεο θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ρσξίο ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ππέξ ηνπ εθκηζζσηή».
ην Γεκνηηθό πκβνύιην εγκρίνει ηην εθαρμογή ηοσ άρθροσ 44 ηοσ Νόμοσ
4735/2020 «Ρπζκίζεηο γηα ηα κηζζώκαηα αθηλήησλ ζε θνηλνρξήζηνπο ρώξνπο θαη
δεκόζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο», για ηοσς
μιζθφηές κσλικείφν δημοζίφν ζτολείφν Πρφηοβάθμιας και Δεσηεροβάθμιας
Εκπαίδεσζης ηοσ Δήμοσ Παηρέφν, σο θάησζη:
α)

Μείσζε ησλ κηζζσκάησλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2020-2021 θαηά 40%.
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δ)

β)
Οθεηιέο από κηζζώκαηα γηα ην ζρνιηθό έηνο 2019-2020 θαηαβάιινληαη ζε έσο
(12) ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο, κε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε
εκέξα θάζε κεληαίαο δόζεο.
γ)
Έσο ηελ 30ε-6-2021 είλαη δπλαηή ε εθ κέξνπο ηνπ κηζζσηή πξόσξε ιύζε
ζπκβάζεσλ κίζζσζεο θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρσξίο ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ππέξ
ηνπ εθκηζζσηή.
δ)
Παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ έιεγαλ ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2020
γηα έλα (1) ρξόλν θαηόπηλ αίηεζεο ηνπ κηζζσηή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ ππόςε
λόκνπ.
Η παρούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγτο νομιμόηηηας ζηην
Αποκενηρφμένη Διοίκηζη Πελοποννήζοσ, Δσηικής Ελλάδος και Θονίοσ.

Η Προεδρεύοσζα

ΚΑΣΕΡΘΝΑ ΟΛΩΜΟΤ

Η Γραμμαηεύοσζα

ΘΟΤΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΣΟΠΟΤΛΟΤ

