ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Επί _τοϋ σχεδίου Νόμον «περί τρόπου καταβολής κατηγοριών
τινων μισθωμάτων όρειλομόνων εις Δήμους».

Προς την Βουλήν των 'Ελλήνων
Κατά το τελευτά::·/ χρονικόν διά: :ημα ενερα, ίσθησαν περι
πτώσεις αναπροσαρμογής άνσδρομικώς διά δικαστικών άποράσεων των μισθωμάτων καταστημάτων δημοτικών άγορών
των όμοιων εκμισθωτής είνα: δήμοι.
'•Επειδή όμως εις κολλάς περιπτώσεις ή έπιδικασθείσα
διαρορά μισθωμάτων άνόρχετα: εις εκατοντάδες χιλιάδες δοαχμάς δΓ έκαστον μισθωτήν προόκυψε σοβαρόν θέμα. λόγω
αδυναμίας τών μισθωτών νά καταβάλουν έρ άπαξ τα όρειλόαενα.
Οΰτω. ώς άνερόρθη εις τό Υπουργείου Δικαιοσύνης. απει
λείται τό κλείσιμο πολλών καταστημάτων. άλλα καί κίνδυ
νος διαταράξεως τών τ:μών εις τάς δημοτικάς αγοράς, α:
όποίαι, ώς είνα: γνωστόν, διαδραματίζουν καί ρυθμιττ’κόν
ρόλον κατά την δίαμόρρωσιν _τοΰ κόστους τής καταναλώσεως.
Προς άπθ£·υγήν τών ώς ά/ω δυσαοόστων καί επικινδύνων
συνεπειών, είσηγούμεθα εις την Βουλήν τό υπό κρίσ:ν σχόδιον
νόμον δ·.α τοΰ όποιου προβλόπεται "ή πάγον ή δυνατότητας τμη
ματικής έξορλήσεως τών όρειλομόνων ΰπό τών ώς Κω μι
σθωτών τών δημοτικών άγορών, καί -παρακαλοΰμεν διά τήν
ψήρισίν του.
Έν Άθήναις τή 8 Ίάνοΰαρίου 1979
Ο! 'Τπουργοί
Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

’Εσωτερικών
X. ΣΤΡΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τρόπου καταβολής κατηγοριών τινων μισθωμάτων
όρειλομόνων εις Δήμους.
■ Άρθρον 1.
1. Έπι μισθωμάτων καταστημάτων δημοτικών άγορών,
ιδιοκτησίας Δήμων, τά μέχρι τής ενάρξεως τής ισχύος τού
παρόντος όρειλόμενα μισθώματα, λόγω αναπροσαρμογής των

κατ’ ακολουθίαν τελεσιδίκων δικαστικών άπ , .εων, δΰνατα:
νά καταβάλλωνται άτόκως διά είκοσι εξαμηνιαίων δόσεων.
2. Atxat ·έγερν::σαι κατόπιν άτκήσεως αγωγών λόγω
καθυστερήσεων καταβολής τώ> κ ;τά την προηγουμενην παράγραρον ίιαρορών άναπροσαρμοσθέντων μισθωμάτων, καταρ
ιούνται.
Άρθρον 2.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άσχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του
διά τής Έρημερίδος τής Κυόερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 8 ’Ιανουάριου 1979
Οι 'Υπουργοί
Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤAMAT ΗΣ

Εσωτερικών
X. ΣΤΡΑΤΟΣ
Άριθ. 20/8/79

ΕΚΘΕΣΙΣ
Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (Άρθρον 75 παράγρ.
1 τοΰ Συντάγματος) έπί τοϋ σχεδίου Νόμου Υπουργείου
Δικαιοσύνης «περί τρόπου καταβολής κατηγοριών τινων μι
σθωμάτων όρειλομόνων εις Δήμους».
Διά τών διατάξεων τοΰ ανωτέρω Νομοσχεδίου, δι’ ών, ρυ
θμίζεται ό τρόπος καταβολής όρειλομόνων λόγω αναπροσαρμο
γής δυνάμει δικαστικών άποράσεων μισθωμάτων, καταστημά
των δημοτικών άγορών, ιδιοκτησίας Δήμων, δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος τοΰ Κρατικού Προϋπολογισμού, επέρχεται
όμως καθυστόρησις είσπράξεως τών εσόδων τούτων υπό τών
Δήμων, λόγψ τής -θεσπιζόμενης έξορλήσεως, άτόκως εντός
είκοσιν εξαμηνιαίων δόσεων, ώς καί ακαθόριστος ελάττωσις
εσόδων τών Δήμων έκ τής μη καταβολής ΰπό τών υποχρεών
προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής καί εμμέσως τοΰ έπιχορηγοΰντος τούτους Κρατικού Προϋπολογισμού.
Έν Άθήναις τή 10 Φεβρουάριου 1979
Ό Γενικός Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΓΟΣ

