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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  1ης/202 1  Τακτικής-συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Αρ. αποφάσεως : 7 

 
 ΘΕΜΑ: Κατάπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης που αφορά τη σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου εντός του 

Δημαρχιακού Μεγάρου. 

Σήμερα την  29η  του μήνα  Ιανουαρίου του έτους 2021,  ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα  18:00,  
συνήλθε σε τακτική  (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 1235/25-01-2021 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και 

εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  25-01-2021, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό 

Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β)  το άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 

4019/20.09.2020)  τις  υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα 

του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 

δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην τακτική –με τηλεδιάσκεψη 

μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr - συνεδρίαση. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  τριάντα δύο (32) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς:  

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Δ. Αλεξάκης 

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης   

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα   21. Η. Βαρυτιμιάδης  30. Ε. Τοκατλίδη   

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  

Απούσα  
22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης  32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος  33. Α. Γκανά-Ρηγάκη   

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος   

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Α. Βίτσα    

9. Δ. Τσατσαμπάς   18. Ν. Καραγιάννης  27. Α.Γερολυμάτος  
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Μεταβολές:  

-Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων  της τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ., ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη (μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)  για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1) 

Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν του υπ΄αριθμ. 1602/28.01.2021 αιτήματος της δημοτικής παράταξης (Δημοτική Αγωνιστική 

Ενωτική Κίνηση) 2) Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν του υπ΄αριθμ. 1661/29.01.2021 αιτήματος της δημοτικής παράταξης 

(Πολίτες σε Δράση).  3) Συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν  του υπ΄αριθμ. 1662/29.01.2021 αιτήματος της 

δημοτικής παράταξης (Πολίτες σε Δράση). 4) Συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν  αιτήματος της δημοτικής 

παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση)  Το Δημοτικό Συμβούλιο – ομόφωνα- εγκρίνει: την ένταξη του  1
ου

 &  2
ου

  ΕΗΔ  

θέματος και τη συζήτησή τους στο τέλος της ημερησίας διάταξης. Την ένταξη-κατά πλειοψηφία- του 3
ου

 &  4
ου

  ΕΗΔ  

θέματος και τη συζήτησή τους ως 1
ο
 και 2

ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως 

τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7 ). 

-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης- ομόφωνα- τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:  το 3
ο
 

& 4
ο
  ΕΗΔ σε 1

ο
 & 2

ο
  θέμα της Η.Δ. Το 1

ο
 σε 3

ο
, το 2

ο
  σε 4

ο
, το 3

ο
  σε 5

ο
, το 4

ο
 σε 6

ο
 , το 5

ο
 σε 7

ο
, το 6

ο
 σε 8

ο
, το 7

ο
 σε 9

ο
, 

το 8
ο
 σε 10

ο
, το 9

ο
 σε 11

ο
, το 10

ο
 σε 12

ο
, το 1

ο
 ΕΗΔ σε 13

ο
  και το 2

ο
 ΕΗΔ σε 14

ο
. 

--Μετά από πρόταση του Προέδρου το 6
ο
 (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρεται. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις: 
-Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Κοντογιάννη, προσήλθε – συμμετείχε στη τηλεδιάσκεψη,  κατά την έναρξη συζήτησης  του 

2
ου

 (πλέον) θέματος  της ημερήσιας διάταξης. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι  κ. κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος, Ι. Ηλιάδης και Δ. Τσατσαμπάς, αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη  

πριν τη συζήτηση του 1
ου

 (πλέον) θέματος και προσήλθαν-συμμετείχαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2
ου

 (πλέον) 

θέματος της Η.Δ. 

Ο  δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωάννης Κέντρης, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη πριν τη συζήτηση του 1
ου

 (πλέον) 

θέματος και προσήλθε-συμμετείχε  κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3
ου

 (πλέον) θέματος της Η.Δ. 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δ. Τσατσαμπάς,  αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη  μετά  τη ψήφιση του 2
ου

 (πλέον) θέματος. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι  κ. κ. Ν. Δαουάχερ, Β. Παντελάρος, Ν. Καραγιάννης, Η. Βαρυτιμιάδης, Ε. Θερμού και  Ε. 

Τοκατλίδη, αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη, μετά τη ψήφιση του  5
ου

 (πλέον) θέματος. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι  κ. κ. Π. Μοσχονάς και Μ. Χουδελούδης,  αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη, κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του  9
ου

 (πλέον) θέματος. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 7
ο
  (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του 

Σώματος  (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) την υπ΄αριθμ. πρωτ: 1261/26.01.2021 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών και Ανάπτυξης, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

-Δυνάμει του από 24/06/2010 ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως ο Δήμος Χαϊδαρίου εκμίσθωσε  σε συνέχεια 

πλειοδοτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 10/06/2010 σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας, το 

κυλικείο του ισογείου του Δημαρχείου  στον Κο Δευτεραίο Χρήστο. 

 

-Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατατέθηκαν οι αρ.69219/30-6-2010 και  αρ.69218/30-6-2010 

εγγυητικές επιστολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων του μισθωτή κ. Χρήστου Δευτεραίου και του εγγυητή 

κ. Λάμπρου Χρανιώτη αντίστοιχα, που προσυπόγραψε το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης (ο οποίος καθίσταται 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με τον μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων μίσθωσης), ύψους δύο 

χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (2.160,00€) η κάθε μία. 

 

-Η διάρκεια της μίσθωσης συμφωνήθηκε πενταετής αρχόμενη από την 24/6/2010 και λήγουσα την 24/6/2015. 

 

-Εν συνεχεία με την αρ.πρ.οικ. 18435/25-6-2015 τροποποίηση Ιδιωτικού συμφωνητικού παρατάθηκε η μισθωτική 

σύμβαση  κατά τρία έτη(έως 24-6-2018) και με την αρ.πρ.οικ. 13260/25-6-2018 τροποποίηση Ιδιωτικού συμφωνητικού 

παρατάθηκε η μισθωτική σύμβαση  κατά τρία ακόμα έτη από 25-6-2018 έως 24-6-2021 σύμφωνα με τις αντίστοιχες 

αποφάσεις του Δημοτικού  Συμβουλίου και τις Εγκριτικές αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

 

-Στην πορεία όμως ο μισθωτής με την αρ. πρωτ.8181/23-4-2019 αίτησή του ζήτησε να εγκριθεί η αποχώρησή του από 

το μίσθιο πριν τον χρόνο που προσδιοριζόταν  από την αρ.πρ.οικ. 13260/25-6-2018 τροποποίηση Ιδιωτικού 

Συμφωνητικού Μίσθωσης επικαλούμενος την έως τότε οικονομική ζημία και την αδυναμία του να ανταποκριθεί πλέον 

στις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
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-Για την απόδοση του μισθίου συντάχτηκε σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής ακινήτου από την αρμόδια 

επιτροπή την 19/12/2019. 

 

-Κατά την λήξη της μισθωτικής σύμβασης με τον ανωτέρω τρόπο η μισθώτρια εταιρεία είχε οφειλές προς το Δήμο 

Χαϊδαρίου από καθυστερούμενα μισθώματα και λοιπές εκ της μισθώσεως υποχρεώσεις, που μέχρι σήμερα ανέρχονται 

σε οκτώ χιλιάδες εξακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά ( 8.413.46€) πλέον προσαυξήσεων χιλίων εκατό 

σαράντα δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτών ( 1.093,40€), σύνολο οφειλής  εννέα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ένα ευρώ 

και σαράντα τεσσάρων λεπτών (9.506,86€)  οι οποίες έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις που μέχρι σήμερα εξυπηρετούνται.  

 

-Με βάση τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με τα άρθρα 3,10,11 και 12 του μισθωτηρίου η μη τήρηση των συμβατικών 

υποχρεώσεων συμπαρασύρει  την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 

τόσο του μισθωτή κ. Δευτεραίου Χρήστου (αρ.69219/30-6-2010)  όσο και του εγγυητή κ. Χρανιώτη Λάμπρου 

(αρ.69218/30-6-2010).       

 

-Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την με ημερομηνία 15-1-2021 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, 

στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 

Από το υπ’ αριθ. εσωτ. Πρωτ.  3/11-1-2021 έγγραφό σας προκύπτει ότι με την υπ’ αριθ. πρωτ. 23394/17-12-

2020 εισήγησή σας  προς το Δημοτικό Συμβούλιο ζητήθηκε η λήψη απόφασης περί της κατάπτωσης των υπ’ αριθ. 

69219/30-6-2010 και 69218/30-6-2010 εγγυητικών επιστολών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων τις οποίες οι 

κκ. Χρήστος Δευτεραίος και Λάμπρος Χρανιώτης προσκόμισαν στο Δήμο  με την ιδιότητα του μισθωτή ο πρώτος και 

του εγγυητή ο δεύτερος, για την καλή εκτέλεση της από 24-6-2010 σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου του Δημαρχείου 

Χαϊδαρίου . 

 

  Η εισήγηση έγινε σε συμμόρφωση προς την από 7-12-2020  και με πρωτ. εισερχ. 35/11-12-2020 έκθεση 

επιθεώρησης ελέγχου του Επιθεωρητή Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Ασημάκη 

Πανουτσόπουλου ο οποίος έκρινε ότι  η εκπρόθεσμη καταβολή των μισθωμάτων η οποία είχε σαν συνέπεια τη 

δημιουργία ληξιπρόθεσμων οφειλών του μισθωτή συνιστά παραβίαση των όρων της μισθωτικής σύμβασης σύμφωνα με 

το άρθρο 3  παρ. 5 του μισθωτηρίου η οποία επισύρει την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών του μισθωτή και του 

εγγυητή.   

 

Παρά το γεγονός ότι η εισήγηση της υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο βασίζεται στο ανωτέρω πόρισμα, 

θεωρούμε ότι εσφαλμένα ζητείται η κατάπτωση των δύο εγγυητικών επιστολών.  

 

 Η από 24-6-2010 σύμβαση μίσθωσης προέβλεπε την κατάθεση εγγυητικών επιστολών από τον μισθωτή και τον 

εγγυητή του στις δύο τελευταίες παραγράφους του άρθρου 3 .  Στην τελευταία παράγραφο του ως άνω άρθρου ορίζεται 

ότι ο εγγυητής, προσυπογράφοντας τη μισθωτική σύμβαση καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με τον 

μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης.  

 

Ως προς τη νομική φύση της εγγυητικής επιστολής, η κρατούσα στη νομολογία άποψη, δέχεται ότι αυτή συνιστά 

ιδιαίτερο είδος εγγύησης που καταρτίζεται στο πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων και προσομοιάζει κατά τα κύρια 

χαρακτηριστικά της με τη σύμβαση εγγύησης. Για τον λόγο αυτό εφαρμόζονται στην εγγυητική επιστολή οι διατάξεις της 

εγγύησης. 

 

Η ενοχή του εγγυητή είναι παρεπόμενη και επικουρική αυτής του πρωτοφειλέτη. Όμως, εφόσον έχει τεθεί ρήτρα 

ευθύνης αλληλεγγύου και εις ολόκληρο , όπως στην υπό κρίση περίπτωση, η εγγύηση καθιστά τον εγγυητή συνοφειλέτη , 

ευθυνόμενο αυτοτελώς και ισοδυνάμως έναντι του δανειστή, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να έχει το δικαίωμα να 

στραφεί αδιακρίτως κατά οποιουδήποτε εκ των δύο και να ζητήσει την εκπλήρωση του συνόλου της παροχής. 

 

Δεν συνεπάγεται όμως το δικαίωμα του δανειστή να ικανοποιηθεί στρεφόμενος τόσο κατά του οφειλέτη όσο και κατά 

του εγγυητή. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των εγγυητικών επιστολών του μισθωτή και του εγγυητή. Σε περίπτωση 

παραβίαση των όρων της μισθωτικής σύμβασης θα πρέπει να καταπέσει μία εκ των δύο εγγυητικών επιστολών. 
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Το άρθρο 12 του μισθωτηρίου προβλέπει ότι  : «Οποιαδήποτε παράβαση των όρων αυτής της σύμβασης καθώς και η 

καθυστερημένη , πέρα από την καθορισμένη χρονική διάρκεια της μίσθωσης, παράδοση του μισθίου έχει μεταξύ άλλων 

συνεπειών σαν αποτέλεσμα να καταπέσει με σχετική απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής η εγγύηση για την καλή 

εκτέλεση της σύμβασης …….. του μισθωτή και του εγγυητή ευθυνομένων αλληλεγγύως και εις ολόκληρο …»  

 

Η μοναδική περίπτωση που από το μισθωτήριο κάμπτεται η αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη και προβλέπεται η 

κατάπτωση και των δύο εγγυητικών επιστολών είναι αυτή του άρθρου 10 του μισθωτηρίου. Το άρθρο αυτό που αφορά 

τη παράδοση του μισθίου μετά τη λήξη ή λύση της σύμβασης όριζε ότι εάν μετά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής δεν 

παρέδιδε αμελλητί το μισθίο θα επέρχονταν σωρευτικά οι συνέπειες που παρατίθενται στο άρθρο αυτό, μία εκ των 

οποίων  είναι ότι :…β) Η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει άνευ ετέρου εις βάρος του μισθωτή και του εγγυητή και υπέρ 

του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας και εύλογης αποζημιώσεως.  

 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133): «5. Η εφαρμογή και η υλοποίηση των 

συστάσεων– προτάσεων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου είναι υποχρεωτική για τους 

ελεγχόμενους φορείς. Οι φορείς, αρχές και υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 83 οφείλουν εντός διμήνου από τη 

γνωστοποίηση της σχετικής έκθεσης επιθεώρησης να ενημερώνουν την Αρχή για τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν 

για την υλοποίηση των προτάσεων της έκθεσης. Σημειώνεται ότι η διαπίστωση ύστερα από διενέργεια επιθεώρησης ή 

ελέγχου πειθαρχικών παραπτωμάτων, δεσμεύει τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα για την άσκηση της πειθαρχικής 

δίωξης». 

 

Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι στην παρούσα περίπτωση αν και εκτιμούμε ότι εσφαλμένα προτείνεται από το πόρισμα η 

κατάπτωση της εγγύησης του εγγυητή η οποία, σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλεπόταν μόνο σε μία περίπτωση, ήτοι την 

μη εμπρόθεσμη παράδοση του μισθίου μετά τη λήξη της σύμβασης, παραταύτα, ο Δήμος δεσμεύεται να υλοποιήσει τις 

προτάσεις του ελέγχου κατ’ άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4622/2019 ελεγχόμενοι, άλλως , οι αρμόδιοι υπάλληλοι 

πειθαρχικά.  

Χαϊδάρι, 15-1-2021 

Για τη Νομική Υπηρεσία  

Κατερίνα Πετροπούλου   

 

Παρακαλούμε το σώμα για την λήψη  σχετικής απόφασης επί των ανωτέρω διαλαμβανομένων. 

 

 

Εν συνεχεία  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,  απηύθυνε το λόγο στους Επικεφαλής των παρατάξεων και 

στους συμμετέχοντες δημοτικούς συμβούλους για να τοποθετηθούν επί του θέματος.   

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη: 

την υπ΄αριθμ. πρωτ: 1261/26.01.2021 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης, συνοδευόμενη από: 

την απο 15-1-2021 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, το Αρχικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης,  Αντίγραφα 

εγγυητικών καλής εκτέλεσης, Αιτήσεις, εισηγήσεις, αποφάσεις Δ.Σ., Εγκρίσεις Αποκεντρωμένης περί παράτασης χρόνου 

μίσθωσης,  Δήλωση - γνωστοποίηση μισθωτή περί αποχώρησης από το μίσθιο, Υπηρεσιακό τμ. Εσόδων προς Νομική 

Υπηρεσία περί Αποχώρησης του μισθωτή.,  Αντίγραφο γνωμοδότησης Νομικής Υπηρεσίας,  Πρωτόκολλο Παράδοσης – 

Παραλαβής ακινήτου και  Καρτέλα συναλλασσομένου. 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

- την διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας: 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής αρχής, δήλωσαν ότι  ψηφίζουν Υπέρ της κατάπτωσης των υπ’ αριθ. 69219/30-6-

2010 και 69218/30-6-2010 εγγυητικών επιστολών που αφορούν στη σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου εντός του 

Δημαρχιακού Μεγάρου. Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Ι. Κέντρης, δήλωσε ότι ψηφίζει Υπέρ της κατάπτωσης των 

εγγυητικών επιστολών.  Ο Επικεφαλής κ. Μ. Σελέκος  και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης  «Λαϊκή Συσπείρωση» 

δήλωσαν  ότι ψηφίζουν την απόσυρση του θέματος και τη συζήτησή του σε επόμενη συνεδρίαση.  

Ο Επικεφαλής κ. Α. Θεοφίλης  και οι δημοτικοί σύμβουλοι  της παράταξης «Χαϊδάρι Ψηλά», δήλωσαν  ότι:  ψηφίζουν την 

απόσυρση του θέματος και τη συζήτησή του σε επόμενη συνεδρίαση.  

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Πολίτες σε Δράση» δήλωσαν  ότι ψηφίζουν την απόσυρση του θέματος και τη 

συζήτησή του σε επόμενη συνεδρίαση. Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης (Χαϊδάρι Αναγέννηση) κ. Ι. Θεοτοκάς, 

δήλωσε ότι ψηφίζει Υπέρ της κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών.  Ο Επικεφαλής κ. Κ. Ασπρογέρακας και η δημοτική 

σύμβουλος της παράταξης (Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση) δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα. 
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Επί παρευρισκομένων (26) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (26) ψηφισάντων[ (15) ψήφισαν Υπέρ, (9) ψήφισαν να 

αποσυρθεί  το θέμα  και (2 ) ψήφισαν Κατά] το Δημοτικό Συμβούλιο, 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά  πλειοψηφία  
 

Την κατάπτωση των υπ’ αριθ. 69219/30-6-2010 και 69218/30-6-2010 εγγυητικών επιστολών του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων,  τις οποίες οι κκ. Χρήστος Δευτεραίος και Λάμπρος Χρανιώτης προσκόμισαν στο 

Δήμο  με την ιδιότητα του μισθωτή ο πρώτος και του εγγυητή ο δεύτερος, για την καλή εκτέλεση της από 24-6-2010 

σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου του Δημαρχείου Χαϊδαρίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εισηγητικό μέρος 

της παρούσας. 

 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  01-02-2021 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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