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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 2/9-2-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 
 

 
Αριθ.αποφ. 20/2016 

Περί διαγραφής προστίµου αυθαίρετης κατασκευής 
Άγγελου Θ. Καλοζούµη σε συµµόρφωση µε την 

3411/2008 απόφαση ∆ιοικ. Πρωτοδικείου Αθηνών, 
όπως αυτή διορθώθηκε από την 7603/2015 

απόφαση του ιδίου ∆ικαστηρίου. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα  9 Φεβρουαρίου 
2016 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 2406/5—2016 εγγράφου 
προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μιχάλαρου Γεωργίου 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 ∆.Σ/λων 
ευρέθησαν παρόντες 28 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Παπαπανούσης Νικόλαος 

 
Ρήγα Ιωάννα 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Σταµούλης Ιωάννης 
Μαυροειδή Βασιλική ∆ρυµούσης Κων/νος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης Γρίβα Παναγιώτα 
∆ήµας Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος Χοροζάνης Αντώνιος 
Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων.  
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος  
Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος  
Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης  
Πολυχρόνης Ιερόθεος Παπαλευθέρης Ελευθ.  
Φυλακτός Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος  
Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος ∆ηµ.Λιώτας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης ∆ηµ.Κοινότητας Ν.Περάµου 
Ρήγα Ελένη Μιχάλαρος Ιωάννης  
   
 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων 
κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 25/2015 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σ/λος κ. Κόττας Βασίλειος. 

………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 6ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών  του ∆ηµοτικού Σ/λίου 
την υπ’ αριθ. πρωτ. 597/14-1-2016 εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας, που  έχει ως ακολούθως: 

 
ΘΕΜΑ:  «Περί διαγραφής ποσού προστίµου από χρηµατικούς καταλόγους». 
Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 19712/9-10-2015 αίτηση του κ. Καλοζούµη Άγγελου του 
Θωµά, µε τα επισυναπτόµενα σε αυτή έγγραφα. 

2. Την υπ’ αριθµ. 23401/3-12-2015 γνωµοδότηση της νοµικής συµβούλου του ∆ήµου 
µας, κ. Αικατερίνης Σύρκου. 

Εισηγούµαστε, τη διαγραφή του ποσού των 121.972,73 €  από τους χρηµατικούς 
καταλόγους του ∆ήµου Μεγαρέων, το οποίο επιβλήθηκε στον κ. Καλοζούµη Άγγελο του 
Θωµά και αφορά πρόστιµα αυθαιρέτων κατασκευών για ακίνητό του στο Αλεποχώρι 
Μεγάρων, διότι, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 3411/2008 απόφαση του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως αυτή διορθώθηκε από την 7603/2015 απόφαση του ιδίου 
δικαστηρίου, ακυρώνεται η 86/2005 πράξη Ταµειακής βεβαίωσης. 
 Με βάση τα ανωτέρω, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, πρέπει να προβεί σε λήψη 
απόφασης. 
 

Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 19712/9-10-2015 αίτηση του κ. Καλοζούµη Άγγελου του 
Θωµά, έχει ως εξής: 

«Παρακαλώ να ακυρωθεί η µε αριθµό 86/16-11-2005 πράξη ταµειακής βεβαίωσης 
του Προϊσταµένου της Ταµειακής  Υπηρεσίας του ∆ήµου Μεγαρέων και να διαγραφεί το 
σχετικό ποσό προστίµου από τους αντίστοιχους χρηµατικούς καταλόγους.  

Επισυνάπτω τις µε αριθµό 3411/2008 και 7603/2015 αποφάσεις του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών δυο υπεύθυνες δηλώσεις από 5/2/2015 µε τα επισυναπτόµενα 
αυτά έγγραφα».     

                                       
Η υπ’ αριθµ. 23401/3-12-2015 γνωµοδότηση της Νοµικής Συµβούλου του 

∆ήµου µας, κ. Αικατερίνης Σύρκου, µε  θέµα:  «∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 
ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ», έχει ως εξής: 
1. ∆ιαβιβάσθηκε στην Νοµική Υπηρεσία στις 2.12.2015 η υπ’ αριθ. πρωτοκ. 

19712/9.10.2015 αίτηση του Άγγελου Καλοζούµη του Θωµά, µε την οποία αίτηση 
ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθ. 86/2005 πράξη ταµειακής βεβαίωσης και η διαγραφή 
από τους χρηµατικούς καταλόγους του σχετικού ποσού προστίµου, σε συµµόρφωση 
µε τις υπ’ αριθ. 3411/2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως 
αυτή διορθώθηκε από την υπ’ αριθ. 7603/2015 απόφαση του ιδίου ∆ικαστηρίου. 

2. Επειδή, σύµφωνα µε τις ως άνω αποφάσεις, ακυρώθηκε η υπ’ αριθ. 86/2005 πράξη 
ταµειακής βεβαίωσης της ταµειακής υπηρεσίας του ∆ήµου Μεγαρέων, κατά δε των 
αποφάσεων αυτών δεν έχει ασκηθεί κανένα ένδικο µέσο, σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. 
πρωτοκ. 23587/2012 πιστοποιητικό του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

3. Επειδή ο ν. 3068/2002 ορίζει στο άρθρο 1 εδαφ. α' και β' ότι "Το ∆ηµόσιο, οι 
οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου 
έχουν υποχρέωση να συµµορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές 
αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. ∆ικαστικές 
αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούµενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των 
διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση 
συµµόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονοµικές διατάξεις και τους όρους 
που κάθε απόφαση τάσσει".  

4. Επειδή µε τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του ν. 3068/2002 και 3 του π.δ/τος 
61/2004, καθορίσθηκε διαδικασία προσκλήσεως από µέρους του αρµόδιου Τριµελούς 
Συµβουλίου, της µη συµµορφούµενης µε δικαστική απόφαση, ∆ιοικητικής Αρχής, 
Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου, σε 
συµµόρφωση µε τη δικαστική αυτή απόφαση και κύρωσης για τη µη συµµόρφωση. 
Εξάλλου, ως δικαστική απόφαση (που υπάγεται στη διαδικασία αυτή του νόµου), 



 3 

νοείται κατά τις αναφερόµενες διατάξεις, η οριστική καταψηφιστική απόφαση, που έχει 
εκδοθεί κατά την τακτική ή κάποια ειδική διαδικασία και επιλύει οριστικά τη διαφορά, 
κατέστη δε τελεσίδικη παρέχουσα δυνατότητα εκτέλεσης και παράγουσα αντίστοιχη 
υποχρέωση συµµόρφωσης. 

5. Με τα δεδοµένα αυτά εισηγούµαι να κινηθούν οι διαδικασίες για τη διαγραφή από τους 
χρηµατικούς καταλόγους του προστίµου που επιβλήθηκε στον Άγγελο Καλοζουµή του 
Θωµά, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 86/2005 πράξη ταµειακής βεβαίωσης, σε 
συµµόρφωση µε την υπ’ αριθ. 3411/2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών, όπως αυτή διορθώθηκε από την υπ’ αριθ. 7603/2015 απόφαση του ιδίου 
∆ικαστηρίου. 

 
Το ∆ηµοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα, συζήτησε και 

αντάλλαξε απόψεις.  
 Αφού είδε & τις ∆/ξεις του άρθρου 65  του Ν. 3852/2010.   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
 Α) Εγκρίνει την διαγραφή του χρηµατικού ποσού των εκατόν είκοσι µίας 

χιλιάδων εννιακοσίων εβδοµήντα δύο ευρώ και εβδοµήντα τριών λεπτών 
(121.972,73 €) το οποίο είχε επιβληθεί στον κ. Καλοζούµη Άγγελο του Θωµά µε 
την υπ’ αριθ. 86/2005 πράξη ταµειακής βεβαίωσης και αφορά πρόστιµα 
αυθαιρέτων κατασκευών για ακίνητό του στο Αλεποχώρι Μεγάρων,  σε 
συµµόρφωση µε την υπ’ αριθ. 3411/2008 απόφαση ∆ιοικ. Πρωτοδικείου Αθηνών, 
όπως αυτή διορθώθηκε από την υπ’ αριθ. 7603/2015 απόφαση του ιδίου 
∆ικαστηρίου.  

 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
        Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό  20/2016. 

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

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 
 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική Μαρινάκης Ιωάννης 
Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πιλίλης Σωτήριος 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


