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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 17/12-7-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ. 185/2017 

Περί αποδοχής παραχώρησης χρήσης άνευ 
οικονομικού ανταλλάγματος μηχανήματος έργου 

και φορτηγού ιδιοκτησίας Περιφέρειας Αττικής στο 
Δήμο μας και έγκρισης των όρων της σύμβασης. 

  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 12 Ιουλίου 2017 
ημέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 11441/7-7-2017. 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 Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 
Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 29 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Βογιατζή Εμμανουέλα Ρήγα Ιωάννα 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Πιλίλης Σωτήριος 
Μιχάλαρος Γεώργιος Δρυμούσης Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Κοσμόπουλος Ελευθεριος Σταμούλης Ιωάννης Γρίβα Παναγιώτα 
Δήμας Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης  
Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος  
Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος  
Καράμπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης  
Παπανίκος Δημήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ.  
Φυλακτός Κων/νος Δρένης Αθανάσιος  
Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος ------------------------ 
Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης Λιώτας Δημοσθ.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Πολυχρόνης Ιερόθεος Χοροζάνης Αντώνιος  Δημοτ. Κοινότ.Ν.Περάμου 
Ρήγα Ελένη Μιχάλαρος Ιωάννης  
Παπαπανούσης Νικόλαος   
   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της Δημοτικής Κοινότητας  Μεγαρέων 
κ. Μουσταϊρας Ηλίας και Λιώτας Δημοσθένης αντίστοιχα. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 172/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Παπαπανούσης Νικόλαος. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 174/2017 αποφάσεως προσήλθε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Παπαπανούσης Νικόλαος. 



 2

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 185/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Βαρελάς Κλεάνθης. 

. Στην αρχή της υπ’ αριθ. 189/2017 αποφάσεως προσήλθε  ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Πιλίλης Σωτήριος. 

…………………………………………………………………………………….……. 
Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 25ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως 

περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ’ όψη των μελών του Δημοτικού 
Σ/λίου το υπ’ αριθ. πρωτ. 988/28-6-2017 έγγραφο του  Δ/ντή Τεχνικών 
Υπηρεσιών  του Δήμου μας κ. Ρούσση Ευάγγελου, το οποίο έχει ως εξής: 

Στο σημείο αυτό απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βαρελάς 
Κλεάνθης. 

 
ΘΕΜΑ : Διαβίβαση εγγράφου   .  
Σχετικ. :Το υπ` αριθμ. πρωτ.7140/26-4-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας  
             Ανακύκλωσης Πρασίνου &Εξωτερικών Συνεργείων του Δήμου Μεγαρέων 
. 
 Σας  διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό μαζί με τα συνοδευτικά  σε αυτό 
έγγραφα - το οποίο εκ παραδρομής περιήλθε στην Υπηρεσία μας - σύμφωνα 
με το οποίο  θα πρέπει να αποσταλούν στην Περιφέρεια Αττικής τα εξής 
συμπληρωματικά στοιχεία, προκειμένου να προβούν στη σύνταξη σχεδίου  
Σύμβασης Παραχώρησης χρήσης ενός μηχανήματος έργου και ενός φορτηγού 
, ιδιοκτησίας Περιφέρειας Αττικής προς το Δήμο Μεγαρέων, για την 
κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών, ιδιοκτησίας κ.Κορδώση Μιχαήλ επί της 
οδού Θησέως 27, στα Μέγαρα.  

1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  αποδοχής παραχώρησης χρήσης 
μηχανήματος έργου και του φορτηγού και έγκρισης των όρων της 
σύμβασης (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο προσχέδιο) 

2.  ΚΑΕ τον οποίο θα βαρύνουν  οι πιστώσεις του προϋπολογισμού  του 
Δήμου για τις δαπάνες του μηχανήματος έργου και του φορτηγού 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 
 
Στη συνέχεια η κα. Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου το υπ’ αριθ. 80620/20-4-2017 (αριθ. πρωτ. Δήμου 6856/21-4-2017) 
έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής –Γεν.Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήματος Κίνησης Οχημάτων,  που έχει ως 
ακολούθως: 

 
«ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση στοιχείων για τη σύνταξη σχεδίου Σύμβασης 
Παραχώρησης χρήσης μηχανήματος έργου και φορτηγού ιδιοκτησίας 
Περιφέρειας Αττικής στο Δήμο Μεγαρέων    

Προκειμένου η υπηρεσία μας να συντάξει το σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης 
χρήσης ενός μηχανήματος έργου, με αριθμ. Κυκλοφ. ΚΥ-201, και ενός φορτηγού, 
με Αριθ. Κυκλοφ ΚΗΙ-8226, ιδιοκτησίας της  Περιφέρειας  Αττικής, στο Δήμο σας, 
σύμφωνα με την υπ΄αρίθ. 472/2017 (ΑΔΑ: ΩΔΚΖ7Λ7-7ΘΒ) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, παρακαλούμε όπως μας 
αποστείλετε τα παρακάτω συμπληρωματικά στοιχεία:  

1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποδοχής παραχώρησης χρήσης του 
μηχανημάτος  έργου και του φορτηγού και έγκρισης των όρων της σύμβασης 
(σύμφωνα με το επισυναπτόμενο προσχέδιο). 

2. ΚΑΕ τον οποίο θα βαρύνουν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου 
για τις δαπάνες του μηχανήματος  έργου και του φορτηγού σύμφωνα με τους 
όρους της σύμβασης 

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε πληροφορία-διευκρίνιση». 
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Το επισυναπτόμενο προσχέδιο της σύμβασης έχει ως εξής: 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Στην Αθήνα σήμερα την………………… ημέρα……………………οι υπογράφοντες 
τηνπαρούσα, αφενός η Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος 
Συγγρού 15-17, με Α.Φ.Μ. 997875116, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, εκπροσωπούμενη 
νομίμως από την Περιφερειάρχη Αττικής ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ, και αφετέρου ο 
Δήμος Μεγαρέων που εδρεύει στα Μέγαρα, στην οδό Χρήστου Μωραίτη & 
Γεωργίου Μαυρουκάκη, με Α.Φ.Μ. 997693310, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, 
εκπροσωπούμενος νομίμως από τον Δήμαρχο Γρηγόριο Σταμούλη,και έχοντας 
υπόψη: 
1. Την υπ΄ αριθ. 472/2017 (ΑΔΑ:ΩΔΚΖ7Λ7-7ΘΒ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής για παραχώρηση χωρίς την καταβολή μισθώματος, της χρήσης ενός 
μηχανήματος έργου JCB με αριθμό κυκλοφορίας KY-201 και ενός φορτηγού με 
αριθμό κυκλοφορίας KHI-8226, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής - 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, στο Δήμο Μεγαρέων. 
2. Την υπ΄ αριθ. ……./2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μεγαρέων αποδοχής παραχώρησης χρήσης του μηχανήματος έργου και του 
φορτηγού χωρίς καταβολή μισθώματος από την Περιφέρεια Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκαν και οι σχετικοί όροι της παρούσας. 
3. Το υπ’ αριθ. ……/….-….-17 έγγραφο του Δήμου Μεγαρέων σχετικά με τους 
ΚΑΕ που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου. 
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω : 
1. Η πρώτη εκ των συμβαλλομένων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την αιρετή 
Περιφερειάρχη Αττικής, δυνάμει του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό 
με τηνυπ΄ αριθ. 919/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που 
επικύρωσε την εκλογή της, παραχωρεί την χρήση, χωρίς την καταβολή 
μισθώματος, ενός μηχανήματος 2 έργου JCB με αριθμό κυκλοφορίας KY-201 και 
ενός φορτηγού με αριθμό κυκλοφορίας KHI-8226, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας 
Αττικής - Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, στο Δήμο Μεγαρέων, για 
χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης ήτοι από 
……………………….. έως…………………... 
Η παραχώρηση της χρήσης του μηχανήματος έργου και του φορτηγού προς το 
Δήμο Μεγαρέων γίνεται για την εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαίρετων 
κατασκευών που επιμελείται νομίμως ο Δήμος Μεγαρέων. Η κατεδάφιση θα 
πραγματοποιηθεί ύστερα από έκδοση της Απόφασης από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής. 
Ο Δήμος Μεγαρέων κατά την ανωτέρω χρήση οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή 
βοήθεια στην πυροσβεστική και στη δασική Υπηρεσία της περιοχής του. 
2. Όλες οι δαπάνες κίνησης, συντήρησης, επισκευής, του εν λόγω μηχανήματος και 

φορτηγού, για τις έναντι τρίτων ζημίες ή ζημίες που θα προξενηθούν  στο 
μηχάνημα και το φορτηγό, κατά τον χρόνο που εκτελεί τις εργασίες, η αμοιβή και 
ασφάλιση των οδηγών-χειριστών θα βαρύνουν τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του  Δήμου Μεγαρέων (ΚΑΕ …………….. για καύσιμα, 
……………….. για έξοδα συντήρησης του φορτηγού, ………….. για έξοδα 
συντήρησης του μηχανήματος έργου), ο οποίος ευθύνεται για την επιμελημένη 
συντήρηση του μηχανήματος και του φορτηγού καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παραχώρησης χρήσης. Η Περιφέρεια Αττικής δύναται ανά πάσα στιγμή να 
διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των ανωτέρω με εκπρόσωπό της. 
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3. Ο Δήμος Μεγαρέων δεσμεύεται - σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της 
παρούσας σύμβασης προκύψουν έκτακτες ανάγκες (π.χ. χιονοπτώσεις, 
πλημμύρες, κατολισθήσεις,πυρκαγιές κλπ) - να επιστρέψει χωρίς οιαδήποτε 
καθυστέρηση το εν λόγω μηχάνημα έργου και το φορτηγό σε πλήρη λειτουργία 
και ετοιμότητα προς την Περιφέρεια Αττικής –Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής 
Αττικής, καλύπτοντας πλήρως κάθε δαπάνη επιστροφήςτους. Γίνεται ρητή μνεία 
ότι η ανωτέρω υποχρέωση του Δήμου Μεγαρέων υπάρχει έστω και αν πρόκειται 
για μη εργάσιμες ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια της παρούσας 
σύμβασης παραχώρησης μπορεί να παραταθεί για όσο χρονικό διάστημα 
διήρκεσε η διάθεση του μηχανήματος έργου και του φορτηγού για την 
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών της Περιφέρειας Αττικής. 

4. Άμα τη λήξη της διάρκειας της παρούσας Σύμβασης παραχώρησης, ο δεύτερος 
των συμβαλλομένων, ήτοι ο Δήμος Μεγαρέων, υποχρεούται να παραδώσει το 
μηχάνημα έργου και το φορτηγό σε πλήρη λειτουργία και ετοιμότητα προς την 
αντισυμβαλλόμενη Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής σε 
χώρο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής. Η επιστροφή των ως άνω οχημάτων θα γίνει με 
Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής κατά τη δήλη ημέρα που αναφέρθηκε 
ανωτέρω, χωρίς οιαδήποτε προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση, προς το Δήμο 
Μεγαρέων, σε τριμελή Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με Απόφαση της 
Οικονομικής 3 Επιτροπής της Περιφέρειας. Η Επιτροπή αποφαίνεται και για 
τυχόν φθορές ή βλάβες των μηχανημάτων έργου πέραν της συνήθους χρήσης, 
η δε δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Κ.Α.Ε …………. για έξοδα συντήρησης του φορτηγού και …………………. για 
έξοδα συντήρησης του μηχανήματος έργου του Δήμου Μεγαρέων. 

5. Σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του Δήμου Μεγαρέων οποιουδήποτε όρου 
της παρούσας, η Περιφέρεια Αττικής δύναται να απαιτήσει την επιστροφή των 
οχημάτων σε πλήρη λειτουργία αζημίως για αυτή, χωρίς να αποκλείεται και 
περαιτέρω αποζημίωσή της και ο Δήμος υποχρεούται ως προς αυτό. 
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα και αφού αναγνώστηκε και 
συνομολογήθηκε το περιεχόμενό της, υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
 

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ                                            ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 
 

       
     Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα υπό της          
κα. Προέδρου και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
     Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 65  του Ν. 3852/2010  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

 Α) Αποδέχεται την παραχώρηση χρήσης άνευ οικονομικού ανταλλάγματος 
ενός μηχανήματος έργου, με αριθμ. Κυκλοφ. ΚΥ-201, και ενός φορτηγού, με 
αριθ. κυκλοφ ΚΗΙ-8226, ιδιοκτησία της  Περιφέρειας  Αττικής, στο Δήμο μας, 
σύμφωνα με την υπ΄αρίθ. 472/2017 (ΑΔΑ: ΩΔΚΖ7Λ7-7ΘΒ) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 

Β) Εγκρίνει τους όρους της σύμβασης παραχώρησης χρήσης άνευ 
οικονομικού ανταλλάγματος μηχανήματος έργου και φορτηγού ιδιοκτησίας 
Περιφέρειας Αττικής στο Δήμο μας, όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται στο 
ιστορικό της παρούσης.  
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         Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 185/2017. 

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

 Η  Πρόεδρος                                       Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 
 Δήμας Ιωάννης Δρυμούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
Ο Πρόεδρος της  Κοσμόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης 
Δημ.Κοιν. Μεγαρέων Σταμούλης Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 
Μουσταϊρας Ηλίας Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
 Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
 Καράμπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Παπανίκος Δημήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Βογιατζή Εμμανουέλα Δρένης Αθανάσιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος  
   
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
Δήμαρχος Μεγαρέων  

 
 
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 


