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 ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηελ αίζνπζα «Αιέθα ηνχιε» 

ζην Πακπεινπνλλεζηαθφ ηάδην, ζήκεξα ηελ 22
α
 Ηοσλίοσ 2020, εκέξα Τεηάρηη θαη ψξα 17.30, 

κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αριθμό 15/17-7-2020 ε νπνία εθδφζεθε 

λνκφηππα θαη δφζεθε ζε φινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, ήιζαλ γηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ 

εμέηαζε ησλ (44) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ψκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο, 2) Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία - Γξακκαηεχνπζα, 3) 

Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 4) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 5) Αζπξάγθαζνο 

Νηθφιανο – Αλη/ξρνο, 6) Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 7) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 8) 

Πεηξφπνπινο Παλαγηψηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλχζηνο- Αλη/ξρνο, 10) ακνχξε- Βαγελά 

Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 11) Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 12) Αζπξνχιηα νθία, 13) Γθέζηα 

Δηξήλε, 14) Μαγηάθεο Γεψξγηνο, 15) Μνδέο Αζαλάζηνο, 16) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 17) 

Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο, 18) Σνπιγαξίδεο Θεφδσξνο, 19) Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, 20) 

Αιεμφπνπινο Γξεγφξηνο, 21) Βνξίζεο Γηνλχζηνο, 22) Γξεγφξεο Ζιίαο, 23) Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, 

24) Γνχξνο Αζαλάζηνο, 25) Κνπλάβεο Αληψληνο, 26) Μνίξαιεο Νηθφιανο, 27) Μπαθαιάξνο 

Υξήζηνο, 28) Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, 29) Νηξίληαο Θεφδσξνο, 30) Ξπιηάο Θεφδσξνο, 31) 

Παπαδεκάηνο Νηθφιανο, 32) Παηνχραο Υξήζηνο, 33) Ρψξνο Γεψξγηνο, 34) βφιεο Κσλζηαληίλνο, 

35) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 36) Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, 37) Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  

38) Φσκάο Πέηξνο.  

Οη θ.θ. Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ θαη 

Φηινπνχινπ Μαξία δελ ήξζαλ απφ ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζε αιιά αξγφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα 

απηήο.  

Οη θπξίεο νισκνχ Καηεξίλα θαη Κνπξή Ήξα δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε απνπζηάδνπζεο 

δηθαηνινγεκέλα. 

Οη θ.θ. Νηάξνπ Μαξία, Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο, Καπθάο Γεψξγηνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο 

θαη Σδαλάθνο Νηθφιανο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.   

 Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. Κσλζηαληίλνο Πειεηίδεο - Γήκαξρνο Παηξέσλ. 

Αθνχ έγηλε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

………………………………………………………………………………………………................ 

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζαλ νη θ.θ. Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, 

Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ θαη Φηινπνχινπ Μαξία. 

 

ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα: «Μέηξα ειάθξπλζεο 

κηζζσηψλ ζρνιηθψλ θπιηθείσλ ιφγσ παλδεκίαο Covid 19» (ζρεηηθά ε αξηζ. 9547/20-7-2020 

εηζήγεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ην αξηζ. 9548/20-7-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ) (ην 

νπνίν θεξχρζεθε θαηεπείγνλ κε ηελ αξηζ. 1792020 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ) 

 

 Το Σώμα, κε ηε δηεπθξίληζε φηη απφ ηε ζπλεδξίαζε απνρψξεζε ν θ. Κνπλάβεο 

Αληψληνο, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηνλ θ. Γήκαξρν, ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ 

παξαηάμεσλ θαη ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο – δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο,  
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ: 

 

 Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα θάησζη: 

    ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηεο 29
εο

 Απξηιίνπ 2020, απνθαζίζηεθαλ κέηξα 

νηθνλνκηθήο ειάθξπλζεο  δεκνηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο 

ηνπ θνξσλντνχ. 

      Μέζα ζηα κέηξα απηά απνθαζίζζεθε ε απαιιαγή ελνηθίσλ γηα θπιηθεία ζηα 

ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα θαη γηα θπιηθεία θνηκεηεξίσλ, θαζψο θαη ησλ δεκνηηθψλ γεπέδσλ, 

γηα φζν ρξνληθφ  δηάζηεκα είρε αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηνπο , ιφγσ ησλ κέηξσλ  θαηά ηεο 

εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ. 

Δίλαη γεγνλφο φηη έλαο απφ ηνπο θιάδνπο ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο πφιεο καο πνπ 

επιήγεζαλ ηδηαίηεξα απφ ηελ παλδεκία, ιφγσ ηεο καθξφρξνλεο αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ζρνιείσλ, είλαη νη κηζζσηέο ησλ θπιηθείσλ απηψλ. 

    Χο Γήκνο ζέινπκε λα βνεζήζνπκε ζε φια ηα  δεηήκαηα πνπ νη ππφςε επαγγεικαηίεο  

ζέηνπλ ηφζν κε επηζηνιή ηνπο, φζν θαη ζηε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη λα 

δηεπθνιχλνπκε νηθνλνκηθά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. 

 

Χο εθ ηνχηνπ ηο Γημοηικό Σσμβούλιο κάνει δεκηά ηα αιηήμαηα ποσ ηίθενηαι και 

ζσγκεκριμένα εγκρίνει:  

 

Α.  Αποδέτεηαι ηα αηηήκαηα ησλ κηζζσηψλ ησλ ρνιηθψλ Κπιηθείσλ, φπσο 

δηαηππψζεθαλ απφ ηε πληνληζηηθή ηνπο Δπηηξνπή κε ην απφ 07-05-2020 ππφκλεκά ηεο 

πξνο ην Γήκαξρν Παηξέσλ θαη ηνλ Αληηδήκαξρν Παηδείαο θαη Αζιεηηζκνχ θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

 

1. Σελ απαιιαγή ηνπο απφ ην κίζζσκα ηνπ 2
νπ 

ηξηκήλνπ ζρνιηθήο πεξηφδνπ 2019-20 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγνχζαλ ηα ζρνιεία θαη ηα θπιηθεία, αιιά ήζαλ πνιχ 

πςειά ηα πνζνζηά ησλ απφλησλ καζεηψλ. 

2. Σε κείσζε θαηά 50% ησλ κηζζσκάησλ ησλ ζρνιηθψλ θπιηθείσλ γηα ηα επφκελα 

δχν ρξφληα (2), κε θαηψηεξν φξην ηεο κίζζσζεο, αλά καζεηή κεηά ηε κείσζε, ην πνζφ ησλ 

δέθα (10) επξψ. 

3. Σελ παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο ησλ ζρνιηθψλ θπιηθείσλ πνπ ιήγνπλ ην 

2020 γηα δχν αθφκε ρξφληα ζε φζνπο ην επηζπκνχλ. 

4. Σελ επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ ζε φζνπο κηζζσηέο ιχζνπλ πξφσξα ηε ζχκβαζε 

εληφο ηνπ 2020, ιφγσ ηνπ νηθνλνκηθνχ αδηεμφδνπ πνπ ηνπο πξνθάιεζε ε παλδεκία ηνπ 

covid -19, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο έρεη πξνεγεζεί ηεο πγεηνλνκηθήο 

θξίζεο. 

5. Οη αλσηέξσ ειαθξχλζεηο  (1-4) αθνξνχλ ζηνπο κηζζσηέο πνπ έρνπλ εθπιεξψζεη 

ηηο νηθνλνκηθέο θαη φπνηεο άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπο απνξξένπλ απφ ην ζπκθσλεηηθφ 

κίζζσζεο. 

 

 Σελ απφθαζε απηή ζα ηελ εθαξκφζνπλ νη αξκφδηεο ρνιηθέο Δπηηξνπέο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε  Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

 

Γηα νπνηνδήπνηε  απφ ηα αηηήκαηα απαηηείηαη λνκνζεηηθή ξχζκηζε θαη δελ κπνξεί λα 

δηεθπεξαησζεί απφ ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο, ε απφθαζε καο απηή ζα απνζηαιεί ζηελ 
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θπβέξλεζε θαη ζηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο κε επηζηνιή Γεκάξρνπ αιιά θαη κε 

παξάζηαζε αλ ρξεηαζηεί, γηα ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο. 

 

Β.  Ζ απφθαζε απηή ηζρχεη γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο θαη γηα ηνπο κηζζσηέο θπιηθείσλ ησλ 

δεκνηηθψλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηεξνπκέλσλ ησλ φξσλ ηεο παξαγξάθνπ 5. 

 

Γ.  Ζ παξνχζα απφθαζε γηα ηελ απνδνρή ησλ αηηεκάησλ ησλ ζρνιηθψλ θπιηθείσλ θαη 

ηελ επέθηαζε ηνπο γηα ηνπο κηζζσηέο θπιηθείσλ ησλ δεκνηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζα 

θνηλνπνηεζεί ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο θαη ηηο Γηνηθνχζεο Δπηηξνπέο ησλ Γεκνηηθψλ 

Αζιεηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, γηα ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ αλαγθαίσλ απνθάζεσλ ηνπο. 

 

 Ζ παρούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγτο νομιμόηηηας ζηην 

Αποκενηρωμένη Γιοίκηζη Πελοποννήζοσ, Γσηικής Δλλάδος και Ηονίοσ. 

 

 

      Ο Πρόεδρος       Ζ Γραμμαηεύοσζα 

 

       ΠΑΝΑΓΗΩΤΖΣ ΜΔΛΑΣ              ΗΟΥΛΗΑ  ΓΗΑΝΝΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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