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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 8/16-4-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
 

Αριθ.αποφ. 113/2018 

Περί αποδοχής παραχώρησης χρήσης άνευ 
οικονοµικού ανταλλάγµατος των µηχανηµάτων 

έργου µε αριθ. κυκλοφορίας ΚΥ 208, ΚΥ 209, ΚΥ 
210 και ΚΥ 201 και του φορτηγού µε αριθ. 

κυκλοφορίας ΚΗΟ 4644 από την Περιφέρεια 
Αττικής στον ∆ήµο µας και έγκριση των όρων της 

σχετικής σύµβασης. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 16 Απριλίου 
2018 ηµέρα ∆ευτέρα & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 7713/12-4-2018 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 26 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζάλης Αθανάσιος - 
Αντιπρόεδρος 

Βογιατζή Εµµανουέλα Μαυροειδή Βασιλική-
Πρόεδρος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος Σωτηρίου Γεώργιος 

Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Ρήγα Ελένη Βαρελάς Κλεάνθης 

∆ήµας Ιωάννης Παπαπανούσης Νικόλαος Παπαλευθέρης Ελευθέριος 
Κορώσης Σπυρίδων Σταµούλης Ιωάννης Κόττας Βασίλειος 

Λέλης Μελέτιος Μαρινάκης Ιωάννης Γρίβα Παναγιώτα 
Καράµπελας Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων. --------------- 

Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος Ηλίας Μουσταϊρας-Πρόεδρος 

Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος ∆ηµοτ. Κοινότ. Μεγαρέων  

Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης -------------- 

Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  Ηλίας Μουσταϊρας-Πρόεδρος 

Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ. Κοινότ. Μεγαρέων  

   
  Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής, ο Αντιπρόεδρος                 
κ. Ζάλης Αθανάσιος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
     Προσκληθείς παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. Γρηγόριος. 
      Στην αρχή της υπ’ αριθ. 108/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Παπαλευθέρης Ελευθέριος. 
����������������������������������.. 
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Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 14ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Σ/λίου το υπ’ αριθ. πρωτ. 7723/12-4-2018 έγγραφο του  Αν/τη ∆/ντή Εξωτερικών 
Συνεργείων  του ∆ήµου µας κ. ∆ηµ. Πρωτόπαππα, το οποίο έχει ως εξής: 
         « ΘΕΜΑ: «ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ » 
    Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την αποδοχή 
παραχώρησης χρήσης των µηχανηµάτων έργου µε αριθµούς κυκλοφορίας  ΚΥ- 
208  (ισοπεδωτής ),  ΚΥ- 209  (Φορτωτής),  ΚΥ -210 ( προωθητής), ΚΥ-201 
(εκσκαφέας- φορτωτής) και του φορτηγού µε αριθµ κυκλοφορίας ΚΗΟ – 4644 
µάρκας ΣΤΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑΣ, µικτού  βάρους 26.000kg, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας 
Αττικής , Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής στο ∆ήµο µας, σύµφωνα µε την 
υπ΄άριθµ 690/2018 (Α∆Α: ΨΖΠΕ7Λ7-1∆Ξ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής   .  
  Σκοπός της χρήσης των µηχανηµάτων έργου είναι η διεξαγωγή εργασιών σε 
κοινόχρηστους χώρους εντός και εκτός της πόλεως µας». 
 

 Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου το υπ’ αριθ. 67949/11-4-2018 (αριθ. πρωτ. ∆ήµου 7693/12-4-2018) 
έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής –Γεν.∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας – ∆/νσης 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών – Τµήµατος Κίνησης Οχηµάτων,  που έχει ως ακολούθως: 
«ΘΕΜΑ: Συµπλήρωση στοιχείων για τη σύνταξη σχεδίου Σύµβασης Παραχώρησης 
χρήσης µηχνηµάτων έργου και φορτηγού ιδιοκτησίας Περιφέρειας Αττικής στο 
∆ήµο Μεγαρέων .   
Προκειµένου η υπηρεσία µας να συντάξει το σχέδιο Σύµβασης Παραχώρησης 
χρήσης των µηχανηµάτων έργου, µε αριθµ. Κυκλοφ. ΚΥ-208 (ισοπεδωτής),ΚΥ-209 
(φορτωτής)  ΚΥ-210(προωθητής) ΚΥ-201(εκσκαφεας) και του  φορτηγού, µε Αριθ. 
Κυκλοφ ΚΗΟΙ-4644 µάρκας,ΣΤΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑΣ, µικτού βάρους 26.000 Kg  
ιδιοκτησίας Περιφέρειας  Αττικής, στο ∆ήµο σας, σύµφωνα µε την υπ΄αρίθ. 
690/2018 (Α∆Α: ΨΖΠΕ7Λ7-1∆Ξ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, και µετά τον έλεγχο του προσχεδίου της σύµβασης (το οποίο 
και σας επισυνάπτουµε για τις ενέργειές σας) από την Νοµική µας υπηρεσία 
παρακαλούµε όπως µας αποστείλετε τα παρακάτω συµπληρωµατικά στοιχεία:  
1. Νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ήµου 
2. Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποδοχής παραχώρησης χρήσης των 
µηχανηµάτων  έργου και του φορτηγού και έγκρισης των όρων της σύµβασης 
(σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο προσχέδιο). 
3. Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής αποδοχής παραχώρησης χρήσης των 
µηχανηµάτων έργου και του φορτηγού και ανάληψης όλων των δαπανών που θα 
προξενηθούν στα µηχανήµατα έργου και το φορτηγό. 
4. Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση 
πίστωσης ασφάλισης των µηχανηµάτων έργου και του φορτηγού σε βάρος του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου. 
5. ΚΑΕ τον οποίο θα βαρύνουν οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του ∆ήµου για 
τις δαπάνες του µηχανήµατος  έργου και του φορτηγού σύµφωνα µε τους όρους 
της σύµβασης 
6. Α.Φ.Μ και ∆.Ο.Υ του ∆ήµου 
7. Έδρα-Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση του ∆ήµου 
Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία – διευκρίνιση». 
 

Το επισυναπτόµενο προσχέδιο της σύµβασης έχει ως εξής: 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Στην Αθήνα σήµερα τηνQQQQQQQ ηµέρα QQQQQQQQοι υπογράφοντες 
την παρούσα, αφενός η Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος 
Συγγρού 15-17, µε Α.Φ.Μ. 997875116, ∆.Ο.Υ. Ψυχικού, εκπροσωπούµενη 
νοµίµως από την Περιφερειάρχη Αττικής ΕΙΡΗΝΗ ∆ΟΥΡΟΥ, και αφετέρου ο 
∆ήµος Μεγαρέων που εδρεύει στα Μέγαρα, στην οδό Χρήστου Μωραίτη & 
Γεωργίου Μαυρουκάκη, µε Α.Φ.Μ. 997693310, ∆.Ο.Υ. Ελευσίνας, 
εκπροσωπούµενος νοµίµως από τον ∆ήµαρχο Γρηγόριο Σταµούλη,και έχοντας 
υπόψη: 
1. Την υπ΄ αριθ. 690/2018 (Α∆Α:ΨΖΠΕ7Λ7-1∆Ξ-) Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής για παραχώρηση χωρίς την καταβολή µισθώµατος, της χρήσης των 
µηχανηµάτων έργου  µε αριθµό κυκλοφορίας KY-208(ισοπεδωτης), ΚΥ-
209(φορτωτης),  ΚΥ-210(προωθητης) και ΚΥ-201(εκσκαφέας-φορτωτης) και 
του  φορτηγού µε αριθµό κυκλοφορίας KHΟ-4644, µάρκας,ΣΤΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑΣ, 
µικτού βάρους 26.000 Kg  ιδιοκτησίας Περιφέρειας  Αττικής - Περιφερειακής 
Ενότητας ∆υτικής Αττικής, στο ∆ήµο Μεγαρέων. 

2. Την υπ΄ αριθ. II./2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου 
Μεγαρέων αποδοχής παραχώρησης χρήσης των µηχανηµάτων έργου και του 
φορτηγού χωρίς καταβολή µισθώµατος από την Περιφέρεια Αττικής και 
ανάληψης όλων των δαπανών που θα προξενηθούν στα µηχανήµατα και το 
φορτηγό κατά το χρόνο που θα χρησιµοποιείται από το ∆ήµο. 

3. Την υπ’ αριθ. -2018 (Α∆ΑIIIII..)Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
του ∆ήµου Μεγαρέων αποδοχής παραχώρησης χρήσης των µηχανηµάτων και 
του φορτηγού χωρίς καταβολή µισθώµατος από την Περιφέρεια Αττικής µε την 
οποία εγκρίθηκαν και οι σχετικοί όροι της παρούσας. 

4.Την υπ’αριθµII/2018(Α∆ΑIIIII.)Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπης του ∆ήµου Μεγαρέων, κατ’άρθρο 72 του Ν.3852/2010,µε την 
οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ασφάλισης των 
µηχανηµάτων και του φορτηγού για το έτος 2018 

5.Το υπ’αριθIIIIII./I..-18 έγγραφο του ∆ήµου Μεγαρέων σχετικά µε 
τους ΚΑΕ που θα βαρύνουν τον προυπολογισµό του ∆ήµου.  

Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω 
1. Η πρώτη εκ των συµβαλλοµένων, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από την 

αιρετήΠεριφερειάρχη Αττικής, δυνάµει του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 σε 
συνδυασµό µε την υπ΄ αριθ. 919/2014 Απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών που επικύρωσε την εκλογή της, παραχωρεί την χρήση, χωρίς την 
καταβολή µισθώµατος, των µηχανηµάτων έργου  µε αριθµούς κυκλοφορίας KY-
208(ισοπεδωτης), ΚΥ-209(φορτωτής), ΚΥ-210(προωθητής) και ΚΥ-
201(εκσκαφέας-φορτωτής) και του φορτηγού µε  φορτηγού µε αριθµό 
κυκλοφορίας KHΟ-4644, µάρκας ΣΤΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑΣ, µικτού βάρους 26.000  kg, 
ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής - Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής, 
στο ∆ήµο Μεγαρέων, για χρονικό διάστηµα  ενός (1) έτους  ήτοι από 04-04-18 
έως 03-04-19. 

     Η παραχώρηση της χρήσης των µηχανηµάτων έργου και του φορτηγού προς το 
∆ήµο Μεγαρέων γίνεται προκειµένου να ανταποκριθεί ο ∆ήµος στις ανάγκες 
καθαρισµού των κοινόχρηστων χώρων σε παραθεριστικές και δασικές περιοχές 
Κινέττας και Αλεποχωρίου..Ο ∆ήµος Μεγαρέων δηλώνει ότι τα µηχανήµατα και 
το φορτηγό είναι πλήρως λειτουργικά για την ανωτέρω χρήση και ότι κατά το 
χρονικό διάστηµα της παραχώρησης οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια 
στην πυροσβεστική και στη δασική Υπηρεσία της περιοχής του. 
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2. Όλες οι δαπάνες κίνησης, συντήρησης, επισκευής, τελών χρήσης και 
κυκλοφορίας, ασφάλισης των εν λόγω µηχανηµάτων έργου και του φορτηγού, 
για τις έναντι τρίτων ζηµίες ή ζηµίες που θα προξενηθούν  στα µηχανήµατα  και 
στο φορτηγό, κατά τον χρόνο που θα χρησιµοποιούνται από το ∆ήµο Μεγάρων, 
η αµοιβή και ασφάλιση των οδηγών-χειριστών θα βαρύνουν τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού του  ∆ήµου Μεγαρέων (ΚΑΕ QQQQQ..), ο οποίος ευθύνεται 
για την επιµεληµένη συντήρηση των µηχανηµάτων 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. 

3. Ο ∆ήµος Μεγαρέων δεσµεύεται - σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της 
παρούσας σύµβασης προκύψουν έκτακτες ανάγκες (π.χ. χιονοπτώσεις, 
πληµµύρες, κατολισθήσεις, πυρκαγιές κλπ) – να διαθέσει χωρίς οιαδήποτε 
καθυστέρηση τα εν λόγω µηχανήµατα έργου και το φορτηγό σε πλήρη 
λειτουργία και αξιόµαχα προς την Περιφέρεια Αττικής –Περιφερειακή Ενότητα 
∆υτικής Αττικής, καλύπτοντας πλήρως κάθε δαπάνη κίνησης τους. Γίνεται ρητή 
µνεία ότι η ανωτέρω υποχρέωση του ∆ήµου Μεγαρέων υπάρχει έστω και αν 
πρόκειται για µη εργάσιµες ηµέρες. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια της 
παρούσας σύµβασης παραχώρησης µπορεί να παραταθεί, κατόπιν απόφασης 
των αρµοδίων οργάνων µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών για 
όσο χρονικό διάστηµα διήρκεσε η διάθεση του µηχανήµατος έργου και του 
φορτηγού για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών της Περιφέρειας Αττικής. 

4.Σε περίπτωση παράβασης εκ µέρους του ∆ήµου Μεγαρέων οποιουδήποτε όρου 
της παρούσας, η Περιφέρεια Αττικής δύναται να λύσει µονοµερώς τη σύµβαση 
και να απαιτήσει την παράδοση των µηχανηµάτων έργου και του φορτηγού 
αζηµίως για αυτή, υποχρεωµένου του ∆ήµου να τα επιστρέψει άµεσα,  χωρίς να 
αποκλείεται τυχόν αξίωση της Περιφέρειας Αττικής για περαιτέρω αποζηµίωσή 
της. 

5. Άµα τη λήξη της διάρκειας της παρούσας Σύµβασης παραχώρησης, ο δεύτερος 
των συµβαλλοµένων, ήτοι ο ∆ήµος Μεγαρέων, υποχρεούται να παραδώσει τα 
µηχανήµατα, έργου και το φορτηγό σε πλήρη λειτουργία και ετοιµότητα προς την 
αντισυµβαλλόµενη Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής σε 
χώρο που θα υποδειχθεί από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής 
Ενότητας ∆υτικής Αττικής. Η παράδοση των ως άνω οχηµάτων θα γίνει µε 
Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής κατά τη δήλη ηµέρα που αναφέρθηκε 
ανωτέρω, χωρίς οιαδήποτε προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση, προς το ∆ήµο 
Μεγαρέων, σε τριµελή Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί µε Απόφαση της 
Οικονοµικής  Επιτροπής της Περιφέρειας. Η Επιτροπή αποφαίνεται και για 
τυχόν φθορές ή βλάβες των µηχανηµάτων έργου και του φορτηγού πέραν της 
συνήθους χρήσης, η δε δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Μεγαρέων (Κ.Α.Ε QQQQ. )  

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 ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
         ΕΙΡΗΝΗ ∆ΟΥΡΟΥ                                        ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 
 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και 
συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
     Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 65  του Ν. 3852/2010  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

 Α) Αποδέχεται την παραχώρηση χρήσης άνευ οικονοµικού ανταλλάγµατος 
των µηχανηµάτων έργου µε αριθ. κυκλοφορίας ΚΥ 208, ΚΥ 209, ΚΥ 210 και ΚΥ 
201 και του φορτηγού µε αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 4644 από την Περιφέρεια 
Αττικής στον ∆ήµο µας, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 690/2018 (Α∆Α: ΨΖΠΕ7Λ7-
1∆Ξ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής .  
 

Β) Εγκρίνει τους όρους της σύµβασης παραχώρησης χρήσης άνευ 
οικονοµικού ανταλλάγµατος των ανωτέρω µηχανηµάτων έργου και φορτηγού, 
ιδιοκτησίας Περιφέρειας Αττικής στο ∆ήµο µας, όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται 
στο ιστορικό της παρούσης. 

  
         Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 113/2018. 
��������������������������������.��.      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Ο Αντιπρόεδρος                                 Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος 
 Σταµούλης Ιωάννης Βογιατζή Εµµανουέλα 

 Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Καράµπελας Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. 

 Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος 

 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΜέγαραOOOOOOO. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


