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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 1/30-1-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 
 
Αριθ.αποφ.  21/2017 

Περί κατάργησης δίκης µε την ΓΑΙΑ ΟΣΕ που 
ανοίχθηκε µε τις ασκηθείσες ανακοπή και αίτηση 
αναστολής κατά της 27692/14 διαταγή πληρωµής.   

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 30 Ιανουαρίου 
2017 ηµέρα ∆ευτέρα & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 1255/26-1-2017 
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 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 23 ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Κολάτας Ιωάννης 

 
Σταµούλης Ιωάννης 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Μαυροειδή Βασιλική Ρήγα Ελένη Μαρινάκης Ιωάννης 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλ. Πιλίλης Σωτήριος 
∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Κορώσης Σπυρίδων ∆ρυµούσης Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος 
Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης Κόττας Βασίλειος 
Καράµπελας Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Παπανίκος ∆ηµήτριος Μαργέτης Παναγιώτης ∆ρένης Αθανάσιος 
Ρήγα Ιωάννα Χοροζάνης Αντώνιος  Γρίβα Παναγιώτα 
Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης ------ 
Καστάνη Αικατερίνη  Λιώτας ∆ηµοσθένης-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν.Περάµου 
   
 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
             Προσκληθείς παρίστανται ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος 
καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κ. 
Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 18/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Βαρελάς Κλεάνθης. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 19/2017 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Βαρελάς Κλεάνθης 
………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 21ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθ. 891/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου µας, η οποία έχει ως εξής :  
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Συνεχιζοµένης  της συνεδριάσεως και µετά από διαπίστωση της απαρτίας ,ο 

Πρόεδρος και ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 51ο  θέµα  της  
ηµερησίας διατάξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου  και θέτει υπ’ όψη των µελών της 
Επιτροπής   την από 5-12-2016 εισήγηση της Νοµικής Σ/λου του ∆ήµου µας, 
κ.Αικατερίνης Σύρκου, στην οποία αναφέρει τα εξής: 
    «Με την υπ’αριθ. 306/2014 απόφαση του ∆.Σ/λίου του ∆ήµου Μεγαρέων εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του από 1-4-2012 ιδιωτικού συµφωνητικού µίσθωσης µεταξύ ∆ήµου 
Μεγαρέων και ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ 
     Σύµφωνα µε το ως άνω από 1-4-2012 συµφωνητικό, ο ∆ήµος Μεγαρέων αναγνώρισε 
την οφειλή του προς την ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ, ύψους 37.595,33 €. Το έτος 2014, οπότε και 
τροποποίηθηκε το ως άνω συµφωνητικό, η οφειλή των 37.595,33 € που αναγνωρίσθηκε 
από τον ∆ήµο Μεγαρέων συµπεριλάµβανε και το ποσό των 31.379,33 € που επιδικάσθηκε 
στην ΓΑΙΑ ΟΣΕ µε την υπ’αριθ. 27692/2014 διαταγή πληρωµής του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών. Η ως άνω διαταγή επιδόθηκε στον ∆ήµο Μεγαρέων και ασκήθηκαν 
κατά αυτής ανακοπή και αίτηση αναστολής που προσδιορίστηκαν να συζητηθούν το έτος 
2018. Συνεπώς η ως άνω αναγνώριση της οφειλής, µε το από 1-4-2012 ιδιωτικό 
συµφωνητικό , όπως αυτό τροποποίηθηκε µε την υπ’αριθ. 306/2014 απόφαση του 
∆.Σ/λίου , αποτελεί κατάργηση της δίκης που ανοίχθηκε µε τις ασκηθείσες ως άνω 
ανακοπή και αίτηση αναστολής και προτού τη λήψη της υπ’αριθ. 306/2014 αποφ. από το 
∆.Σ/λιο, έπρεπε να προηγηθεί εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής προς αυτό έπειτα 
από γνωµοδότηση δικηγόρου, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1, εδ.ιδ’ του Ν.3852/2010, 
κατά τα ανωτέρω.  
      Για τους λόγους αυτούς, η Οικονοµική Επιτροπή, κατόπιν της υπ’ αριθ. 16075/15-9-
2016 εισήγησης της νοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου, εισηγήθηκε στο ∆.Σ/λιο µε την αριθ. 
680/2016 αποφασή της, την έγκριση τροποποίησης του από 1-4-2012 ιδιωτικού 
συµφωνητικού, πλην όµως από το διατακτικό της υπ’αριθ. 680/2016 αποφ. (όπως και από 
το διατακτικό της υπ’ αριθ. 198/2016 αποφ. του ∆.Σ/λίου που δέχθηκε την εισήγηση της 
Οικονοµικής Επιτροπής) δεν προκύπτει ρητά ότι η ως άνω αναγνώριση της οφειλής, µε το 
από 1-4-2012 ιδιωτικό συµφωνητικό, όπως αυτό τροποποίηθηκε µε την υπ’αριθ. 306/2014 
απόφαση του ∆.Σ/λίου, αποτελεί κατάργηση της δίκης που ανοίχθηκε µε τις ασκηθείσες ως 
άνω ανακοπή και αίτηση αναστολής, κατά της υπ’ αριθ. 27692/2014 διαταγής πληρωµής 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 
      Για τους λόγους αυτούς και προκειµένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος νοµιµότητας της 
υπ’αριθ. 198/2016 απόφασης του ∆.Σ/λίου, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή, να εισηγηθεί 
στο ∆.Σ/λιο την κατάργηση της δίκης που ανοίχθηκε µε τις ασκηθείσες ως άνω ανακοπή 
και αίτηση αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 27692/2014 διαταγής πληρωµής του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και να επικυρώσει  την έγκριση του από 1-4-2012 
ιδιωτικού συµφωνητικού µίσθωσης µεταξύ ∆ήµου Μεγαρέων και ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ , όπως 
αυτό έχει τροποποιηθεί µε την υπ’αριθ. 306/2014 απόφαση του ∆.Σ/λίου του ∆ήµου 
Μεγαρέων, στην οποία απόφαση και έχει ενσωµατωθεί τροποποιηµένο» 
 Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε 
απόψεις 
  Αφού είδε & τις ∆/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010,   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
       Α)  Εισηγείται στο ∆.Σ/λιο την κατάργηση της δίκης που ανοίχθηκε µε τις ασκηθείσες 
ως άνω ανακοπή και αίτηση αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 27692/2014 διαταγής 
πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και να επικυρώσει  την έγκριση του 
από 1-4-2012 ιδιωτικού συµφωνητικού µίσθωσης µεταξύ ∆ήµου Μεγαρέων και ΓΑΙΑΟΣΕ 
ΑΕ , όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε την υπ’αριθ. 306/2014 απόφαση του ∆.Σ/λίου του 
∆ήµου Μεγαρέων, στην οποία απόφαση και έχει ενσωµατωθεί τροποποιηµένο, σύµφωνα 
µε αυτά που αναφέρει στην ως άνω εισηγησή της , η Νοµική Σ/λος του ∆ήµου µας κ. 
Αικατερίνη Σύρκου 
    Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό  891/2016 
----------------- 
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     Το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του την ανωτέρω υπ’ αριθ. 
891/2016 απόφαση της Οικονοµικής του ∆ήµου µας και συζήτησε και αντάλλαξε 
απόψεις. 
 Αφού είδε και τις ∆/ξεις  της ισχύουσας Νοµοθεσίας. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ (22) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΒΟΥΛΩΝ  

 
       Α) Εγκρίνει την κατάργηση δίκης µε την ΓΑΙΑ ΟΣΕ που ανοίχθηκε µε τις 
ασκηθείσες ανακοπή και αίτηση αναστολής κατά της 27692/14 διαταγή πληρωµής, 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και επικυρώνει την έγκριση του από            
1-4-2012 ιδιωτικού συµφωνητικού µίσθωσης µεταξύ ∆ήµου Μεγαρέων και 
ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε την υπ’ αριθ. 306/2014 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας, στην οποία απόφαση και έχει 
ενσωµατωθεί τροποποιηµένο το συµφωνητικό αυτό.  
 
 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος ψηφίζει λευκό. 
 
       Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 21/2017. 
…………………………………………………………………………………….…….       
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 
 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική Καστάνη Αικατερίνη 
Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Κολάτας Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 Κορώσης Σπυρίδων Βαρελάς Κλεάνθης 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Μπερδελής Γεώργιος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος Χοροζάνης Αντώνιος  
 Ρήγα Ιωάννα Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Φυλακτός Κων/νος  
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο  
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


