
 1 

                         

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 13/23-5-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 
Αριθ.αποφ.  163/2018 

Περί εκµίσθωσης ακινήτου στην περιοχή Έξω Βρύση 
Μεγάρων στο Ο.Τ. 664 µε απευθείας συµφωνία. 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 23 Μαΐου 2018 
ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 9793/18-5-2018 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 25 ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Βογιατζή Εµµανουέλα Καστάνη Αικατερίνη 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Σταµούλης Ιωάννης 
Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Ρήγα Ελένη Παπαλευθέρης Ελευθ. 

∆ήµας Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. 

Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Κόττας Βασίλειος 
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος Μαργέτης Παναγιώτης 
Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης Γρίβα Παναγιώτα 
Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος  
Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος  
Φυλακτός Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος  Λιώτας ∆ηµοσθ.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ. Κοινότ.Ν.Περάµου 

Παπαπανούσης Νικόλαος   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων  κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 132/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μιχάλαρος Ιωάννης. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 136/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 136/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαργέτης Παναγιώτης. 

………………………………………………………………………………………….. 
Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 7ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 

του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  την υπ’ αριθ. Πρωτ. ∆ήµου 9565/15-5-2018 εισήγηση της 
Προϊστασµένης του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας της ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου µας κας Γρηγοριάδου Ευθυµίας  µε θέµα: «Περί 
εκµίσθωσης ακινήτου στην περιοχή Έξω Βρύση Μεγάρων στο Ο.Τ. 664,  µε 
απευθείας συµφωνία.», η οποία έχει ως εξής: 
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«ΣΧΕΤ: -1)Την παρ.1 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006(∆.Κ.Κ). 

    2) το Π.∆. 270/81, 
    3) το άρθρο 65 του Ν.3852/10   
    4)την µε αριθµ.244 /19-9-2017 αποφ. ∆ηµοτικού Συµβουλίου Περί εκµίσθωσης  
ακινήτου στην περιοχή Έξω Βρύση Μεγάρων,  στο Ο.Τ. 66  του ∆ήµου Μεγαρέων 
    5)την µε αριθµ. 18/30-1-2018 αποφ. της Οικον. Επιτροπής, σύνταξης όρων 
δηµ/σιας 
   6)τα από 21/02/2018  &  2/03/2018 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας 
δηµοπρασιών 
   7) την µε αριθµ. 84/13-3-2018 αποφ. της Οικον. Επιτροπής έγκρισης πρακτικών 
άγονης ∆ηµοπρασίας. 
   8) την µε αριθµ. πρωτ. 9241/9-5-2018  αίτηση του  Αγροτικού Συνεταιρισµού 
Παραγωγών Κηπευτικών Μεγάρων. 

            Σύµφωνα µε το άρθρο 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), η εκµίσθωση 
ακινήτων των   ∆ήµων γίνεται µε δηµοπρασία,. Αν όµως η δηµοπρασία δεν φέρει 
αποτέλεσµα επαναλαµβάνεται. Αν και η δεύτερη δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα η 
εκµίσθωση µπορεί να γίνει µε απευθείας συµφωνία της οποίας όµως τους όρους τους 
καθορίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

            Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε την αριθµ. 244 /19-9-2017 απόφασή του, ενέκρινε την 
εκµίσθωση του δηµοτικού ακινήτου στην περιοχή Έξω Βρύση Μεγάρων,  στο Ο.Τ. 66, 
µε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τους όρους που θα καθόριζε η 
Οικονοµική Επιτροπή.  

           Η Οικονοµική Επιτροπή, µε την αριθµ. 18/30-1-2018 απόφασή της, καθόρισε τους 
όρους διενέργειας του διαγωνισµού µε ελάχιστο όριο προσφοράς το ποσό των 300,00 
€ για κάθε µήνα. Όπως προκύπτει από τα πρακτικά του διαγωνισµού για την 
εκµίσθωση του ∆ηµοτικού Σφαγείου, τόσο ο διαγωνισµός που διενεργήθηκε στις 
21/02/2018, όσο και ο επαναληπτικός που διενεργήθηκε στις 2/03/2018, απέβησαν 
άκαρποι.  

           Η Οικονοµική Επιτροπή, µε την αριθµ 84/13-3-2018 απόφασή της, ενέκρινε τα 
πρακτικά των άκαρπων διαγωνισµών.  

                   Επειδή ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Παραγωγών  Κηπευτικών Μεγάρων δια 
του νόµιµου εκπροσώπου του Παπαβασίλη Γεωργίου , µε την 9241/9-5-2018   αίτησή 
του, εξεδήλωσε το ενδιαφέρον του  για την  µίσθωση του εν λόγω ακινήτου , 
προσφέροντας ως µηνιαίο µίσθωµα το ποσό των  150,00 € µηνιαίως , αντί των 
300,00€ της διακήρυξης και για χρονική διάρκεια έξι (6) ετών όπως  είχε καθοριστεί µε 
την διακήρυξη της δηµοπρασίας. 

          Επειδή ο ∆ήµος µας, όπως αποφασίστηκε µε την µε αριθµό 244/2017 απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου, επιθυµεί να εκµισθώσει το παραπάνω ακίνητο, διότι εκτιµά πως 
είναι προς όφελος του ∆ήµου µας να προβεί στην εν λόγω εκµίσθωση, αφενός για να 
εισπράττει το µίσθωµα, αφετέρου για να διασφαλίσει την αρτιότητα του ως άνω 
ακινήτου, και την αποφυγή υποβάθµισης της αξίας του. 

          Επειδή, έως και σήµερα δεν έχει ενδιαφερθεί κανείς άλλος πέραν του αιτούντος για 
την µίσθωση του ως άνω δηµοτικού ακινήτου. 

           Προτείνεται η εκµίσθωση του δηµοτικού ακινήτου ισόγειου καταστήµατος 69,45 τ.µ. 
, στην περιοχή Έξω Βρύση Μεγάρων στο Ο.Τ. 664 του ∆ήµου Μεγαρέων, µε 
απευθείας συµφωνία, στον Αγροτικού Συνεταιρισµού Παραγωγών  Κηπευτικών 
Μεγάρων, αντί µηνιαίου µισθώµατος  150,00 € και για χρονικό διάστηµα έξι(6) ετών, 
σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στην αριθµ. 18/2018 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. Ο ενδιαφερόµενος µε την υπογραφή του µισθωτηρίου 
συµβολαίου θα πρέπει να προσκοµίσει  εγγυητική επιστολή 180,00€  (ένα δέκατο(1/10) 
του ετήσιου µισθώµατος), για τη καλή  εκτέλεση των όρων, καλή  χρήση  του ακινήτου 
και την καλή συντήρηση  αυτού» 

 

Στην συνέχεια η κα Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την από 9/5/2018 (αριθ. Πρωτ.∆ήµου 9241/9-5-2018) αίτηση 
«ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ», η 
οποία έχει ως εξής: 
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«Σας καταθέτω τα συν/µενα δικ/κά εκδηλώνοντας  να µισθώσουµε απ’ ευθείας 
το ∆ηµοτικό ακίνητο – γραφείο στην πλατεία της ΕΞΩ ΒΡΥΣΗΣ, µε µίσθωµα 
µηνιαίο 150,00 και για έξι (6) έτη, όπως αναφέρεται στην διακήρυξη. 

Συνηµµένα: 1) Φορολογική ενηµερότητα, 
2) Ασφαλιστική ενηµερότητα 
3) Πιστοποιητικό περί µη πτωχεύσεως. 
4) Πιστοποιητικό  περί µη θέσεως σε αναγκαστική εκκαθάριση. 
5) Πιστοποιητικό περί µη υπαγωγής σε καθεστώς ειδικής εκαθ/σης. 
6) Πιστοποιητικό Ποινικού µητρώου». 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα υπό της 

κας Προέδρου & συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις. 
     Αφού είδε & τις ∆/ξεις µε το άρθρο 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, του 
άρθρου 65  του Ν.3852/10.   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

 Α) Εγκρίνει την εκµίσθωση του δηµοτικού ακινήτου ισόγειου καταστήµατος 
69,45 τ.µ., στην περιοχή Έξω Βρύση Μεγάρων στο Ο.Τ. 664 του ∆ήµου 
Μεγαρέων, µε απευθείας συµφωνία, στον Αγροτικό Συνεταιρισµό Παραγωγών  
Κηπευτικών Μεγάρων, αντί µηνιαίου µισθώµατος  150,00 € και για χρονικό 
διάστηµα έξι (6) ετών, σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στην αριθµ. 
18/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Ο ενδιαφερόµενος µε την 
υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου θα πρέπει να προσκοµίσει  εγγυητική 
επιστολή 180,00 €  (ένα δέκατο(1/10) του ετήσιου µισθώµατος), για τη καλή  
εκτέλεση των όρων, καλή  χρήση  του ακινήτου και την καλή συντήρηση  αυτού. 
 

B) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  163/2018. 

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

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Ο Πρόεδρος της  Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος 
Μουσταϊρας Ηλίας Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο  ∆ήµαρχος Μεγαρέων  
 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


