
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α Σ  Μ  Α 

 
Εκ του υπ’ αριθ. 31/26-7-2018  πρακτικού ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτρο-

πής του Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   333/2018 Περί συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς επί της Γ.Α.Κ. 385/2018 
και Ε.Α.Κ. 16/2018 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μεγάρων (τακτική 

διαδικασία) αγωγής της εταιρείας, με την επωνυμία «ΚΥΡΚΟΣ 
ΜΟΥΣΚΑΤ & Σία ΟΕ» κατά του Δήμου Μεγαρέων 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  25-7-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00  
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ 
αριθ. Πρωτ.: 13639/25-7-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγα-
ρέων κ. Γρηγορίου Σταμούλη  που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα 
,με τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’)  

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 
επτά (7) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ 

2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ  

4 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  

5 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ  

6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ  

7   

    
  Αρχομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και Δήμαρ-
χος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 1ο  θέμα  της κατεπείγουσας συνεδρίασης  
που αναφέρεται στην περίληψη θεωρηθέντος , σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 6 του Ν.3852/2010 και 
θέτει  υπ’όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ’ αριθ.Πρωτ. 13740/25-7-2018 εισήγηση 
της Νομικής Σ/λου του Δήμου μας, κ.Αικατερίνης Σύρκου, στην οποία αναφέρει τα εξής: 
 
ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕ Γ.Α.Κ. 385/2018 ΚΑΙ Ε.Α.Κ. 16/2018 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ  (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΥΡΚΟΣ ΜΟΥΣΚΑΤ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε » ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
______________________ 
 
Α. Η εταιρεία, με την επωνυμία, "ΚΥΡΚΟΣ ΜΟΥΣΚΑΤ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ", με την από 20.4.2018  με Γ.Α.Κ. 
385/2018 και Ε.Α.Κ. 16/2018 αγωγή της που εκκρεμεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μεγάρων,  
διεκδικεί τη νομιμότοκη πληρωμή της για την εκτέλεση έργων σχετικά με διανοίξεις εννέα (9) οδών 
στην Δημοτική Κοινότητα  Νέας  Περάμου   για λογαριασμό του Δήμου Μεγαρέων. Τα έργα αυτά, 
όπως περιγράφονται στην ένδικη αγωγή, είναι συνοπτικά τα εξής: 
 
ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 
Από την οδό Κρήτης έως την οδό Σαλαμινομάχων (Οδός Σπετσών): 151 μ. Χ 9 μ. = 1.359 τ.μ.,  
Από την οδό Παπανικολή έως ανώνυμο πεζόδρομο, κείμενος στο Ο.Τ. 203-200: 60 μ. Χ 9 μ. = 540 
τ.μ., 
Από την οδό Κωλέτη έως την οδό Κουντουριώτη, κείμενη στο Ο.Τ. 219: 96 μ. Χ 12 μ.  = 1.152 τ.μ., 
Από την οδό Γ. Παπανδρέου έως της οδό 28ης Οκτωβρίου (Οδός Κατσώνη): 176 μ. Χ 9 μ. = 1.584 
τ.μ., 
Από την οδό Γ. Παπανδρέου έως την οδό 28ης Οκτωβρίου (Οδός Καραϊσκάκη): 266 μ. Χ 12 μ. = 
3.192 τ.μ., 
Από την οδό Γ. Παπανδρέου έως την οδό Παπανικολή (Οδός Υψηλάντους): 107 μ. Χ 8 μ.= 856 τ.μ., 
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Από την οδό Γ. Παπανδρέου έως την οδό 28ης Οκτωβρίου (Οδός Μαυρομιχάλη): 228 μ. Χ 6 μ. = 
1.368 τ.μ., 
Από την οδό Θωμά Γεωργιάδη έως την οδό Γενναδίου (Οδός Κωνσταντινουπόλεως): 182 μ. Χ 10 μ. 
= 1.820 τ.μ., 
Από την οδό Καραϊσκάκη έως την οδό Γενναδίου (Οδός Κολοκοτρώνη): 118 μ. Χ 10 μ. = 1.180 τ.μ.,  
Κατεδάφιση Δημοτικής καντίνας κείμενης στη θέση Ακρογιάλι. 
 
ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
Οι συμφωνηθείσες τιμές μονάδας για τα χρησιμοποιηθέντα μηχανήματα ήταν: 

Φορτηγό  250 ευρώ ανά ημέρα 

Τσάπα 250 ευρώ ανά ημέρα 

Οδοστρωτήρας 200 ευρώ ανά ημέρα 

Φορτωτής JCB 200 ευρώ ανά ημέρα 

Έκαστο εκ των συγκεκριμένων μηχανημάτων χρησιμοποιήθηκε κατά τις ακόλουθες ημέρες: 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΟΡΤΗΓ
Ο 

ΤΣΑΠΑ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ JCB ΣΥΝΟΛΟ 

03-06-2013 250,00 € - - 200,00 € 450,00 € 

04-06-2013 250,00 € - - 200,00 € 450,00 € 

05-06-2013 250,00 € - 200,00 € 200,00 € 650,00 € 

06-06-2013 250,00 € - - 200,00 € 450,00 € 

07-06-2013 250,00 € - - 200,00 € 450,00 € 

08-06-2013 250,00 € - 200,00 € 200,00 € 650,00 € 

10-06-2013 250,00 € 250,00 € - 200,00 € 700,00 € 

11-06-2013 250,00 € 250,00 € - 200,00 € 700,00 € 

12-06-2013 250,00 € 250,00 € 200,00 € 200,00 € 900,00 € 

13-06-2013 250,00 € 250,00 € - 200,00 € 700,00 € 

14-06-2013 250,00 € - - 200,00 € 450,00 € 

15-06-2013 250,00 € - - 200,00 € 450,00 € 

17-06-2013 250,00 € - - 200,00 € 450,00 € 

18-06-2013 250,00 € 250,00 € - 200,00 € 700,00 € 

19-06-2013 250,00 € 250,00 € 200,00 € 200,00 € 900,00 € 

20-06-2013 250,00 € - - 200,00 € 450,00 € 

21-06-2013 250,00 € - - 200,00 € 450,00 € 

22-06-2013 250,00 € - - 200,00 € 450,00 € 

24-06-2013 250,00 € 250,00 € - 200,00 € 700,00 € 

25-06-2013 250,00 € 250,00 € 200,00 € 200,00 € 900,00 € 

26-06-2013 250,00 € - - 200,00 € 450,00 € 

27-06-2013 250,00 € - - 200,00 € 450,00 € 

28-06-2013 250,00 € - - 200,00 € 450,00 € 

29-06-2013 250,00 € - 200,00 € 200,00 € 650,00 € 

 
Συνοπτικά, το σύνολο των απαιτήσεών της ενάγουσας ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων  
χιλιάδων ευρώ (14.000 €) για κεφάλαιο νομιμότοκα από τις 30.6.2013 ,πλέον δύο χιλιάδων (2.000) 
ευρώ νομιμότοκα από τις 30.6.2013 ως αποζημίωση απ’ τη μη εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων του Δήμου, ήτοι συνολικού ποσού δεκαέξι χιλιάδων ευρώ ( 16.000 ) νομιμοτόκως από 
την επομένη παράδοσης του έργου, ήτοι από τις 30.6.2013. Η ενάγουσα εταιρεία υπέβαλε την από 
21.6.2018  πρότασή της προς τον Δήμο προς επίτευξη συμβιβασμού: Προτάθηκαν: 
Παραίτησή απ’ τους αναλογούντες στα αιτούμενα κεφάλαια τόκους  
Παραίτηση απ’ τα ως αιτούμενα κονδύλια –   δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ  – ως αποζημίωση απ’ τη μη 
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Δήμου Μεγαρέων .  
Καταβολή  μόνο των αιτούμενων κεφαλαίων, ύψους δεκατεσσάρων  χιλιάδων ευρώ  (14.000).  
Προτάθηκε δηλαδή να καταβληθεί για τις παραπάνω αιτίες το συνολικό ποσό των δεκατεσσάρων 
χιλιάδων ευρώ  (14.000 €)». 
Γ. Ακολούθως, η Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου με την αρ. πρωτ. διαβιβαστικού 
13530/24/7/2018 έκθεση του δημοτικού υπαλλήλου, Σαλιαγκάκη Βασιλείου, βεβαιώνει ότι, μετά από 
αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, διαπίστωσε ότι πράγματι έχουν εκτελεστεί τα αναφερόμενα στην 
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αγωγή έργα, κατά τρόπο και χρόνο που αναφέρονται δηλαδή οι διανοίξεις των αναφερόμενων στην 
αγωγή οδών.  
                 Δ. Με τα δεδομένα αυτά, έχοντας υπ' όψιν: 
1. Tην από 21.6.2018 πρόταση της ενάγουσας εταιρείας,  
2. Tην από 19.7.2018 έκθεση της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου, με την οποία έκθεση η 
πραγματοποίηση των έργων που περιγράφονται στην ένδικη αγωγή δεν αμφισβητείται. 
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή  να αποφασίσει για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς με την 
εταιρεία, με την επωνυμία, "ΚΥΡΚΟΣ ΜΟΥΣΚΑΤ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ", επί της από 20.4.2018 με Γ.Α.Κ. 
385/2018 και Ε.Α.Κ. 16/2018 αγωγής της που εκκρεμεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μεγάρων 
(τακτική διαδικασία), ήτοι να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 14.000 ατόκως, προκειμένου να 
αποφευχθούν περαιτέρω δικαστικοί αγώνες και η τοκοφορία του διεκδικούμενου από την ενάγουσα 
ποσού και να υποβληθεί ακολούθως στο Δικαστήριο πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης της εν λόγω 
διαφοράς. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 
Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
Α) ΘΕΩΡΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
 
Β) Εγκρίνει τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς με την εταιρεία, με την επωνυμία, "ΚΥΡΚΟΣ 
ΜΟΥΣΚΑΤ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ", επί της από 20.4.2018 με Γ.Α.Κ. 385/2018 και Ε.Α.Κ. 16/2018 αγωγής της 
που εκκρεμεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μεγάρων (τακτική διαδικασία), ήτοι να καταβάλει στην ενά-
γουσα το ποσό των 14.000 ατόκως, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω δικαστικοί αγώνες και 
η τοκοφορία του διεκδικούμενου από την ενάγουσα ποσού και να υποβληθεί ακολούθως στο Δικα-
στήριο πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης της εν λόγω διαφοράς. 

 
 
Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   333/2018 

 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ 
ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 26-7-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
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