
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡ/ΘΜΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                   ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  06/06/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ :  7ο 
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ :30

ΘΕΜΑ: ¨  Μείωση μισθώματος κυλικείων¨. 

Στην Αλεξ/πολη σήμερα στις 06/06/2013 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:00, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του 
Δήμου Αλεξ/πολης, ύστερα από την αριθμ.63/31-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντες  εννέα  (9) από τα δεκαπέντε (15) 
μέλη του Δ.Σ., ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, για συζήτηση και 
λήψη  απόφασης  στα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  ήταν  γραμμένα  στην 
πρόσκληση.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ.Παπάζογλου Βασιλική, υπάλληλος του Δήμου, 
για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 

ΜΕΛΗ

1.Μπίκος Χρήστος   - Πρόεδρος
2.Ρήγας Εμμανουήλ - Αντιπρόεδρος
3.Τερζής Επαμεινώνδας (απών)
4.Αδαμάκης Φώτιος
5.Βραχιόλογλου Στέλιος  (απών)
6.Ζητάκης Παναγιώτης  (απών)
7.Δούρος Βασίλειος     (απών)
8.Γαλιατσάτος Αναστάσιος
9.Δευτεραίος Σάββας  (απών)
10.Λεμονίδης Χαράλαμπος  
11.Μιαούλη Αναστασία    
12.Καϊταρτζή Λαμπρινή  
13.Τσαγγαλίδης Χαράλαμπος   
14.Μπόγλου  Δημήτριος        
15.Παπαδοπούλου Ασημίνα-Δανάη (απούσα)

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΟΞ7Π-459



Για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Σύμφωνα  με  την  αριθμ.απόφαση  Α4-442/30-08-2012  του  Υπουργείου  Αγροτικής 
Ανάπτυξης,  επιβλήθηκε  μείωση  στις  τιμές  μερικών    ειδών  που  πωλούνται  στα 
κυλικεία των σχολείων και η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 30%.
Γι΄  αυτό  δεχθήκαμε  αιτήσεις  από  τους  μισθωτές  των  κυλικείων  των  Σχολικών 
Μονάδων της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  σύμφωνα με  τις  οποίες  αιτούνται  τη 
μείωση  των  μισθωμάτων  των  κυλικείων  τους  στο  αντίστοιχο  ποσοστό  του  30%, 
καθώς  μειώθηκαν σημαντικά τα  έσοδά τους και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους. Έτσι  απηύθυνα ερώτημα προς το γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας 
του Δήμου και το οποίο μου διατύπωσε την κάτωθι γνώμη την οποία θέτω υπόψη 
σας: Εκτιμούμε ότι το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
βλάπτονται τα συμφέροντα αυτού, να εξετάσει την συνδρομή των προϋποθέσεων του 
άρθρου 388 Α.Κ και ενδεχομένως να προβεί  σε αναπροσαρμογή του μισθώματος, 
εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο, κατόπιν σχετικού αιτήματος του μισθωτή στο οποίο 
θα προβάλλονται  ειδικοί  και  ορισμένοι  λόγοι,  αποδεικνυόμενοι  εγγράφως. Τέτοιοι 
λόγοι  μπορεί  να  είναι  ενδεικτικά  η  παράθεση  συγκριτικών  στοιχείων  από  τις 
δηλώσεις εισοδημάτων προηγούμενων ετών, πρόσφατες προσφορές σε άλλα σχολικά 
κυλικεία που δημοπρατήθηκαν μεταγενέστερα και έλαβαν υπόψη τους την νεότερη 
αγορανομική διάταξη, η εμφανής μείωση των διατιθεμένων  χρημάτων για αγορές 
από  τους  μαθητές,  ο χρόνος που μεσολάβησε από την ημέρα δημοπράτησης της 
εκμίσθωσης του κυλικείου κ.λ.π. Φυσικά σε τέτοια περίπτωση η μείωση δεν μπορεί 
να ανατρέχει σε χρόνο πέραν του έτους από την ημέρα λήψης της απόφασης του Δ.Σ.
Γι’  αυτό   προτείνω  στο  Σώμα  να  προβούμε  στη  μείωση  των  μισθωμάτων  των 
κυλικείων σε ποσοστό 20%.
Στη συνέχεια το λόγο ζήτησε και πήρε ο κ.Μπόγλου Δημήτριος, ο οποίος πρότεινε 
στο Σώμα να μειωθούν τα μισθώματα των κυλικείων σε ποσοστό 10%.
Στη συνέχεια το λόγο ζήτησαν και πήραν τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. , τα οποία είπαν 
ότι  εφόσον  δεν  έχει  εκδοθεί  καμία  σχετική  απόφαση από  το  αρμόδιο  Υπουργείο 
σύμφωνα με την οποία να προβλέπεται η μείωση των μισθωμάτων, θεωρούμε ότι δεν 
νομιμοποιούμαστε  στο  να  προβούμε  σε  καμία  μείωση  των  μισθωμάτων  των 
κυλικείων.
Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το  Συμβούλιο  λαμβάνοντας  υπόψη  την  εισήγηση  του  Προέδρου  και  μετά  από 
διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
      (Υπέρ 3 ψήφοι, κατά 6 ψήφοι)

Να μην προβεί στη μείωση των μισθωμάτων των κυλικείων.
Υπέρ  της  μείωσης  των  μισθωμάτων  των  κυλικείων  σε  ποσοστό  20%,   ψήφισαν: 
κ.Μπίκος Χρήστος, κ.Αδαμάκης Φώτιος.
Υπέρ  της  μείωσης  των  μισθωμάτων  των  κυλικείων  σε  ποσοστό  10%   ψήφισε: 
κ.Μπόγλου Δημήτριος.
Σε  κανένα  ποσοστό  μείωσης  των  μισθωμάτων  των  κυλικείων  ψήφισαν:   κ.Ρήγας 
Εμμανουήλ,  κ.Γαλιατσάτος  Αναστάσιος,  κ.Λεμονίδης  Χαράλαμπος,  κ.Μιαούλη 
Αναστασία, κ.Καϊταρτζή Λαμπρινή, κ.Τσαγγαλίδης Χαράλαμπος. 

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΟΞ7Π-459



 Η απόφαση αυτή έλαβε α/α   30/2013 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως
 
 Ο Πρόεδρος             Τα Μέλη
Μπίκος Χρήστος                                                       Υπογραφές

Ακριβές  Αντίγραφο
                 Ο Πρόεδρος

                                                 Μπίκος  Χρήστος

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΟΞ7Π-459


