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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 9/24-4-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 115/2018 
Περί έκδοσης εγγυητικής επιστολής, µε σκοπό 
τη σύναψη ιδιωτικού συµφωνητικού µίσθωσης 
ακινήτου, µεταξύ της ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε. και του 

∆ήµου Μεγαρέων. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 24 Απριλίου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 8187/20-4-2018 εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 20 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζάλης Αθανάσιος - 
Αντιπρόεδρος 

 
Καστάνη Αικατερίνη 

Μαυροειδή Βασιλική -
Πρόεδρος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Ρήγα Ιωάννα 

Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Κολάτας Ιωάννης 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος Ρήγα Ελένη 

∆ήµας Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης Σταµούλης Ιωάννης 

Κορώσης Σπυρίδων Κόττας Βασίλειος Βογιατζή Εµµανουέλα 

Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης Παπανίκος ∆ηµήτριος 
Καράµπελας Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος Πιλίλης Σωτήριος 

Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης Φωτίου Σταύρος του Κων. 

  Γρίβα Παναγιώτα  

  Χοροζάνης Αντώνιος 

  Μιχάλαρος Ιωάννης 

  ====== 

  Λιώτας ∆ηµοσθένης.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

  ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν.Περάµου 

   

       Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής, ο Αντιπρόεδρος  κ. 
Ζάλης Αθανάσιος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως 
       Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 
       Στην αρχή της υπ’ αριθ. 119/2018 αποφάσεως προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι  κ. Παπαλευθέρης Ελευθέριος και Πιλίλης Σωτήριος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Αρχοµένης της συνεδριάσεως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται την συζήτηση του 
εκτός ηµερησίας ∆/ξεως θέµατος που αναφέρεται στην περίληψη, θεωρηθέντος 
ως κατεπείγοντος οµοφώνως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του 
Ν.3852/2010 και υπενθυµίζει στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την υπ’ αριθ. 
122/2018  - Α∆Α: 6ΗΡΓΩΚΠ-ΞΑΥ- απόφαση τους: «Περί µείωσης του µηνιαίου 
µισθώµατος του ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΑΙΑ ΟΣΕ επί της πλατείας Βασ. Κων/νου 
στα Μέγαρα» µε την οποία:  

  «Ενέκριναν  την µείωση του µηνιαίου µισθώµατος στο ποσό των πενήντα 
(50) € το µήνα µε µηνιαία καταβολή, αντί του µηνιαίου µισθώµατος των διακοσίων 
ευρώ (200 €), για ακίνητο εµβαδού 130,00 τ.µ., περίπου, ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ, 
επί της πλατείας Βασ. Κωνσταντίνου (κεντρική πλατεία) εντός της πόλεως των 
Μεγάρων και εντός του παλαιού σιδηροδροµικού σταθµού Μεγάρων, µε δεκαετή 
(10) διάρκεια, το οποίο προτίθεται να µισθώσει ο ∆ήµος, σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθµ. 267/2017 (Α∆Α:65ΤΝΩΚΠ-Κ5Υ) απόφασή του –αριθ. πρωτ. 
92731/32841/31-1-2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής- που θα καλύπτει τις ανάγκες του ∆ήµου για πολιτιστικές εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες». 

 
Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου την υπ’ αριθ. πρωτ. 8280/23-4-2018 εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου, η 
οποία έχει ως εξής: 

«ΘΕΜΑ: Περί έκδοσης εγγυητικής επιστολής, µε σκοπό τη σύναψη 
ιδιωτικού συµφωνητικού µίσθωσης ακινήτου, µεταξύ της ΓΑΙΑ ΟΣΕ 
Α.Ε. και του ∆ήµου Μεγαρέων. 

 ΣΧΕΤ:   1) H 112/16-4-2018 αποφ. ∆.Σ. ∆ήµου Μεγαρέων “Περί της µίσθωσης 
ακινήτου για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις – ∆ραστηριότητες του ∆ήµου» 

2) Το κεφάλαια α) τέταρτο (4ο)  «Ενοχές από συµβάσεις γενικά» και                      
β) τριακοστό δεύτερο (32ο) «Περί εγγυήσεων» ,  

        Λαµβάνοντας υπόψη, τα ανωτέρω δύο (2) σχετικά έγγραφα, και 
προκειµένου ο ∆ήµος να προχωρήσει σε απευθείας µίσθωση του ακινήτου της 
ΓΑΙΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. για Πολιτιστικό Κέντρο, θα πρέπει να καταβάλει στην 
παραπάνω εγγυητική επιστολή τραπέζης.  
       Η εγγυητική επιστολή θα εγγυάται την καλή εκτέλεση των όρων της 
σύµβασης µίσθωσης,  θα έχει ύψος εκατόν πενήντα ευρώ (150€),  ποσό που 
ισούται µε τρία (3) µηνιαία µισθώµατα θα αναπροσαρµόζεται δε ετησίως ώστε να 
αντιστοιχεί πάντοτε σε ποσό ίσο µε (3) τρία µηνιαία µισθώµατα και τέλος θα έχει 
ισχύ δέκα(10) έτη όσα και τα έτη της µίσθωσης . 
     Για τη δεκαετή ισχύ της εγγυητικής επιστολής ,ο ∆ήµος θα καταβάλει ετησίως  
προµήθεια προς την Τράπεζα. 
    Η Τράπεζα που επιλέγεται από το ∆ήµο µας είναι η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ , διότι στη συγκεκριµένη τράπεζα ο ∆ήµος διατηρεί το χαρτοφυλάκιο 
του». 
     Εισηγούµαστε την έκδοση εγγυητικής επιστολής ύψους  εκατόν πενήντα ευρώ 
(150€), από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος µε τους παραπάνω όρους και 
εξουσιοδοτούµε το ∆ήµαρχο να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα 
ανωτέρω καθώς και για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων». 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα υπό του 
κ. Αντιπροέδρου  και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις. 
     Αφού είδε & τις ∆/ξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 65  
του Ν.3852/10.   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

  
 Α) Εγκρίνει  την έκδοση εγγυητικής επιστολής ύψους  εκατόν πενήντα ευρώ 
(150€), από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προκειµένου ο ∆ήµος µας να 
προχωρήσει σε απευθείας µίσθωση του ακινήτου της ΓΑΙΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. για 
Πολιτιστικό Κέντρο σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 112/2018 - Α∆Α: 6ΗΡΓΩΚΠ-
ΞΑΥαπόφασή του. 

Η ανωτέρω θα εγγυάται την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης 
µίσθωσης,  θα έχει ύψος εκατόν πενήντα ευρώ (150€),  ποσό που ισούται µε 
τρία (3) µηνιαία µισθώµατα θα αναπροσαρµόζεται δε ετησίως ώστε να 
αντιστοιχεί πάντοτε σε ποσό ίσο µε (3) τρία µηνιαία µισθώµατα και τέλος θα έχει 
ισχύ δέκα(10) έτη όσα και τα έτη της µίσθωσης . 
     Για τη δεκαετή ισχύ της εγγυητικής επιστολής ,ο ∆ήµος θα καταβάλει ετησίως  
προµήθεια προς την Τράπεζα. 

 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς 

τα ανωτέρω καθώς και για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  115/2018. 

…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Ο  Αντιπρόεδρος                                 Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 

 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 

 Μιχάλαρος Γεώργιος Μαρινάκης Ιωάννης 

 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πιλίλης Σωτήριος 
Ο Πρόεδρος της  Κορώσης Σπυρίδων Κόττας Βασίλειος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης 

Μουσταϊρας Ηλίας Καράµπελας Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Φυλακτός Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 

 Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος 

 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης 

 Παπαπανούσης Νικόλαος  

   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  


