
 1 

                         
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 30/14-11-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 222/2016 
Περί µείωσης µισθώµατος περιπτέρου 

Κων/νου Αθ. Τσιούνη. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα                        
14 Νοεµβρίου 2016 ηµέρα ∆ευτέρα & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 
19277/10-11-2016 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 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 27 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Βογιατζή Εµµανουέλα 

 
Φυλακτός Κων/νος 

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

Τo ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµοφώνως εγκρίνει να συζητηθεί ως 1ο θέµα 
το 19ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 229/2016 αποφάσεως απεχώρησε ο 
∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ζάλης Αθανάσιος 

Στο τέλος  της υπ’ αριθ. 232/2016 αποφάσεως απεχώρησαν οι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ρήγα Ιωάννα, Κολάτας Ιωάννης,                        
Σταµούλης Ιωάννης και Κοσµόπουλος Ελευθέριος. 
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Στην αρχή της υπ’ αριθ. 234/2016 αποφάσεως απεχώρησαν οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Μπερδελής Γεώργιος, Μαργέτης Παναγιώτης, Χοροζάνης Αντώνιος 
και Λέλης Μελέτιος. 

………………………………………………………………………………………….. 
Ακολούθως  ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 7ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 

του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την  
υπ΄ αριθµ. 642/2016  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου µας  «Περί 
µείωσης µισθώµατος περιπτέρου του Κων/νου Τσιούνη του Αθανασίου» που έχει 
ως ακολούθως : 
Αρχοµένης  της συνεδριάσεως και µετά από διαπίστωση της απαρτίας ,  ο Πρόεδρος και 
∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 11ο  θέµα  της  ηµερησίας 
διατάξεως  περί του εν περιλήψει αντικειµένου  και θέτει υπ’ όψη των µελών της 
Επιτροπής  την από 4-7-2016 εισήγηση της Νοµικής Σ/λου του ∆ήµου µας , κ.Αικατερίνης 
Σύρκου, στην οποία αναφέρει τα εξής: 
 Με την υπ’ αριθ. πρωτοκ. 376/12.1.2016 προσφυγή του κατά του υπ’ αριθ. πρωτοκ. 
21870/23.11.2015 αποσπάσµατος χρηµατικού καταλόγου σχολάζοντος περιπτέρου, στον οποίο 
κατάλογο καταχωρήθηκε εγγραφή για οφειλόµενα µισθώµατα ποσού 3187,97 ευρώ,  ο 
Κωνσταντίνος Τσιούνης του Αθανασίου ζητεί την ακύρωση του ως άνω αποσπάσµατος και τη 
σχετική µείωση µισθώµατος στο ποσό των 250 ευρώ από 770 ευρώ, σύµφωνα µε το από 10.8.2010 
µισθωτήριο. Επί της αιτήσεως αυτής, σας γνωρίζω τα εξής: 
 
Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: 
Σύµφωνα µε το άρθρο 72, παρ. 1, εδαφ. ζ΄ του νόµου 3852/2010, όπως ισχύει, «Η οικονοµική 
επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. 
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: … εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την επιβολή 
τελών, δικαιωµάτων και εισφορών». 
Σύµφωνα µε το άρθρο 9, παρ. 4 του νόµου 4071/2012, όπως ισχύει, « Με ειδικά αιτιολογηµένη 
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 
αριθµού των µελών του, επιτρέπεται η µείωση του ύψους των µισθωµάτων ακινήτων που 
εκµισθώνουν οι δήµοι µε συµβάσεις που έχουν συναφθεί έως την 1η Ιουνίου 2010, κατόπιν 
σχετικής αίτησης του µισθωτή, στην οποία θα προβάλλονται ειδικοί και ορισµένοι λόγοι και εφόσον 
το µίσθωµα δεν είναι ήδη χαµηλό σύµφωνα µε τις τιµές αγοράς. Το ποσοστό της µείωσης 
καθορίζεται βάσει αντικειµενικών στοιχείων και οικονοµικών συνθηκών της αγοράς και δεν µπορεί 
να υπερβαίνει το 20% του µισθώµατος που καταβάλλεται. Η διάρκεια της µείωσης δεν µπορεί να 
υπερβεί το ένα έτος και δύναται να ανανεώνεται µε όµοια απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ανά 
έτος, εφόσον συνεκτιµηθούν οι επικρατούσες οικονοµικές συνθήκες. Τα προηγούµενα εδάφια της 
παρούσας παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των 
δήµων». 
Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 45 του νόµου 4257/2014, «Στο πεδίο εφαρµογής των 
διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 (Α' 85) υπάγονται, από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος και οι πάσης φύσεως και κατηγορίας µισθώσεις ακινήτων, που εκµισθώνουν οι ∆ήµοι 
και τα Ν.Π.∆.∆. αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των µισθώσεων προσοδοφόρων ακινήτων κατά την 
έννοια των άρθρων 638 επ. του Αστικού Κώδικα. Αποφάσεις που έχουν ληφθεί για µείωση 
µισθωµάτων επί των ανωτέρω ακινήτων κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 
4071/2012 θεωρούνται νόµιµες». 
Σύµφωνα µε το άρθρο 288 του Αστικού Κώδικα, όπως ισχύει, «Ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να 
εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά 
ήθη», σύµφωνα δε µε το άρθρο 388, «αν τα περιστατικά, στα οποία κυρίως, ενόψει της καλής 
πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα µέρη στήριξαν τη σύναψη αµφοτεροβαρούς σύµβασης, 
µεταβλήθηκαν ύστερα, από λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν µπορούσαν να προβλεφθούν, και από 
τη µεταβολή αυτή η παροχή του οφειλέτη, ενόψει και της αντιπαροχής, έγινε υπέρµετρα επαχθής, 
το δικαστήριο µπορεί κατά την κρίση του µε αίτηση του οφειλέτη να την αναγάγει στο µέτρο που 
αρµόζει και να αποφασίσει τη λύση της σύµβασης εξολοκλήρου ή κατά το µέρος που δεν 
εκτελέστηκε ακόµη». 
Tέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του νόµου 4013/2011, όπως ισχύει, «συνιστώνται Επιτροπές 
∆ιακανονισµού για τις Εµπορικές Μισθώσεις, ως εξωδικαστικό όργανο επίλυσης διαφορών που 
αφορούν την αναπροσαρµογή του µισθώµατος των εµπορικών µισθώσεων του π.δ. 34/1995 (Α' 
30). Στις Επιτροπές υπάγονται και οι, βάσει του άρθρου 4 του παραπάνω προεδρικού διατάγµατος, 
εξαιρούµενες µισθώσεις, πλην των περιπτώσεων α', β', ιγ', ιε', ιστ' και ιθ' της παραγράφου 1 του 
άρθρου αυτού. Η Επιτροπή ∆ιακανονισµού είναι αρµόδια για την εξώδικη επίλυση διαφορών που 
αφορούν την αναπροσαρµογή του µισθώµατος στις εµπορικές µισθώσεις για ακίνητα που βρίσκονται 
µέσα στα όρια της οικείας περιφερειακής ενότητας. Η Επιτροπή επιλαµβάνεται των υποθέσεων που 
εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της κατόπιν ενυπόγραφης αναφοράς ενός τουλάχιστον των 
εµπλεκόµενων µερών. Προϋπόθεση για το παραδεκτό της αναφοράς είναι να έχει παρέλθει διετία 
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από την έναρξη της µίσθωσης ή την τελευταία οικειοθελή ή δικαστική αναπροσαρµογή του 
µισθώµατος ή από προηγούµενη αναφορά του ιδίου µέρους ή από την τελευταία προσφυγή στη 
διαµεσολάβηση του ν. 3898/2010 (Α' 211), καθώς και η προηγούµενη έγγραφη όχληση για 
αναπροσαρµογή χωρίς ανταπόκριση για την αυτή µίσθωση. Η υποβολή της αναφοράς δεν διακόπτει 
ούτε αναστέλλει τις προβλεπόµενες από το νόµο προθεσµίες για την άσκηση ενδίκου βοηθήµατος. 
6. Η Επιτροπή εξετάζει αντικειµενικά και αµερόληπτα τις υποθέσεις που άγονται ενώπιόν της µε 
βάση την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης, κατά τρόπο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη να εκφράζουν εγγράφως ή προφορικά τις απόψεις τους και να ενηµερώνονται 
για τους ισχυρισµούς και τα έγγραφα που προσκοµίζει το άλλο µέρος. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να παρίστανται στην Επιτροπή µετά ή δια δικηγόρου. 7. Εάν επιτευχθεί συµβιβασµός ως προς την 
αναπροσαρµογή του µισθώµατος συντάσσεται Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της 
Επιτροπής και τα εµπλεκόµενα µέρη ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους ή τους πληρεξούσιους 
δικηγόρους τους, επέχει θέση δικαστικού συµβιβασµού και αποτελεί τίτλο εκτελεστό. ∆ιαφορετικά, 
η Επιτροπή εκδίδει Πόρισµα, αντίγραφο του οποίου λαµβάνουν τα µέρη, το οποίο εκφράζει την 
εκτίµησή της επί της υποθέσεως, καθώς και τη γνώµη της τυχόν µειοψηφίας. Το Πόρισµα της 
Επιτροπής λαµβάνεται υπόψη από τα ∆ικαστήρια και εκτιµάται ελεύθερα. 8. Συµβιβασµός επί του 
µισθώµατος που επιτυγχάνεται από τα µέρη χωρίς να έχει υποβληθεί στην Επιτροπή σχετική 
αναφορά ή πριν από την ακρόαση µπορεί να επικυρώνεται από αυτή µε την υποβολή 
υπογεγραµµένου από τα µέρη Πρακτικού. Το επικυρωµένο από την Επιτροπή Πρακτικό επέχει θέση 
δικαστικού συµβιβασµού και αποτελεί τίτλο εκτελεστό». 
Σύµφωνα δε µε το άρθρο 4 του Π∆ 34/1995, «δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος …ε. οι 
µισθώσεις χώρων εντός δηµόσιων, δηµοτικών ή κοινοτικών κήπων, αλσών, πλατειών και εν γένει 
κοινοχρήστων χώρων». 
 
B. ΙΣΤΟΡΙΚΟ: 
Με την από 10.8.2010 ιδιωτική σύµβαση µίσθωσης περιπτέρου µεταξύ των Κωνσταντίνου Τσιούνη 
του Αθανασίου και Καλλιόπης Ξεκούκη, εκµισθώθηκε περίπτερο από την δεύτερη στον πρώτο επί 
της οδού 28ης Οκτωβρίου και Μοράβα, στην δηµοτική ενότητα Μεγαρέων του ∆ήµου Μεγαρέων, η 
δε διάρκεια της µίσθωσης ορίσθηκε από 10.8.2010 έως 9.8.2017, το δε µηνιαίο µίσθωµα 
συµφωνήθηκε στα 770 ευρώ. Η δε αρχική εκµισθώτρια απεβίωσε στις 27.7.2014 και, σύµφωνα µε 
την υποπαρ. ΣΤ2, άρθρο πρώτο του νόµου 4093/2012, όπως ισχύει, το µίσθωµα καταβάλλεται στον 
οικείο ΟΤΑ µέχρι τη λήξη της µίσθωσης. 
Με την υπ’ αριθ. πρωτοκ. 376/12.1.2016 προσφυγή του κατά του υπ’ αριθ. πρωτοκ. 
21870/23.11.2015 αποσπάσµατος χρηµατικού καταλόγου σχολάζοντος περιπτέρου, στον οποίο 
καταχωρήθηκε εγγραφή για οφειλόµενα µισθώµατα ποσού 3187,97 ευρώ για τους µήνες Αύγουστο 
– Νοέµβριο 2015, ο Κωνσταντίνος Τσιούνης του Αθανασίου ζητεί την ακύρωση του ως άνω 
αποσπάσµατος και τη σχετική µείωση µισθώµατος, για τους λόγους που ειδικότερα αναφέρει στην 
προσφυγή αυτή, ήτοι την έλλειψη συναλλαγών και τη µείωση της αγοραστικής κίνησης της 
πελατείας του. Αναφέρει ότι, κατόπιν προφορικής συµφωνίας µε την αρχική εκµισθώτρια, 
κατέβαλλε το ποσό των 350 ευρώ µηνιαίως, ζητεί δε την περαιτέρω µείωση του µισθώµατος στα 
250 ευρώ. 
Ο ως άνω προσφεύγων προσκόµισε για την απόδειξη των ισχυρισµών του: 1. Την από 27.6.2016 
βεβαίωση του φοροτεχνικού Σπυρίδωνος Κουρελιά περί πραγµατοποίησης µηδενικών πωλήσεων τα 
φορολογικά έτη 2014 και 2015 και 2. Τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα οικονοµικών ετών 2014, 2013 
και 2012, από τα οποία προκύπτει ότι δήλωσε τα ποσά 4340 ευρώ, 5340 ευρώ και 4900 ευρώ τα 
αντίστοιχα έτη. 
 
Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ: 
O προσφεύγων επικαλείται οικονοµικές δυσκολίες που οδήγησαν τα τελευταία έτη στην αδυναµία 
πληρωµής του αρχικά συµφωνηθέντος µισθώµατος. Κατ’ αρχήν η µη επίτευξη προσδοκώµενων 
κερδών µιας επιχείρησης υπό γνωστές συνθήκες οικονοµικής αστάθειας είναι συµβατή µε τους 
κανόνες της ελεύθερης οικονοµίας και δεν µπορεί να θεωρηθεί ως έκτακτο και απρόβλεπτο 
περιστατικό που καθιστά υπέρµετρα επαχθή µια αντιπαροχή του οφειλέτη, ώστε να εφαρµοσθεί το 
άρθρο 388 ΑΚ, κατά τα ανωτέρω. Ωστόσο, µπορεί να εφαρµοσθεί εν προκειµένω η διάταξη του 
άρθρου 288 ΑΚ, καθώς, σύµφωνα µε τη νοµολογία (ΑΠ 398/2008, 328/2004 και ΟλΑΠ 9/1997) η 
εν λόγω διάταξη εφαρµόζεται και επί προβλεφθείσας µεταβολής των συνθηκών, επί των οποίων τα 
µέρη στήριξαν τη συµφωνία, όταν τα πραγµατικά περιστατικά µεταβλήθηκαν σε τέτοιο βαθµό, ώστε 
η εµµονή στην εκπλήρωση της παροχής (εν προκειµένω την καταβολή συµφωνηθέντος 
µισθώµατος) είναι αντίθετη στα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη. Στην υπό εξέταση 
περίπτωση ο προσφεύγων προσκοµίζει συγκριτικά στοιχεία που αποδεικνύουν σηµαντική µείωση 
του ατοµικού του εισοδήµατος, καθώς από το ποσό των 4000-5000 ευρώ που κέρδιζε ετησίως τα 
έτη 2011-2013, πραγµατοποίησε µηδενικές πωλήσεις τα έτη 2014 και 2015, επήλθε εποµένως 
ουσιώδης µεταβολή των ειδικών οικονοµικών συνθηκών που υπήρχαν κατά την κατάρτιση της 
σύµβασης. 
Εντούτοις, υφίσταται εν προκειµένω δυσχέρεια άµεσης εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 9, παρ. 
4 του νόµου 4071/2012, διότι η µίσθωση καταρτίστηκε µετά την 1.6.2010. 
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Για τους λόγους αυτούς και κρίνοντας ως βάσιµους τους λόγους για µείωση του µισθώµατος που 
ορίσθηκε µε την από 10.8.2010 ως άνω σύµβαση, έχω τη γνώµη ότι το µίσθωµα των 770 ευρώ 
πρέπει να µειωθεί τουλάχιστον σε ποσοστό 20%  από την ηµεροµηνία που υποβλήθηκε η σχετική 
αίτηση και για ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 288 ΑΚ, όπως 
ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, ο ∆ήµος δύναται να παραπέµψει µε αίτησή του την εξέταση της 
υπόθεσης στην Επιτροπή ∆ιακανονισµού του άρθρου 15 του νόµου 4013/2011, κατά τα ανωτέρω. 
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να προβεί σε σχετική εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

      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)  Εγκρίνει  την µείωση του µισθώµατος των 770,00 €, κατά 20% από την 

ηµεροµηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση και για ένα (1) έτος, µε δυνατότητα 
ανανέωσης, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 288 ΑΚ, όπως ισχύει , για τους λόγους που 
αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση της Νοµικής Σ/λου του ∆ήµου µας κ.Αικατερίνης 
Σύρκου 

Β) Εισηγείται στο ∆.Σ/λιο για την λήψη απόφασης  
Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό   642/2016 

     ………………….. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 642/2016 απόφαση 

της Οικονοµικής Επιτροπής  και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε & τις ∆/ξεις  του άρθρου 65 του Ν. 3852/10. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
   Α Εγκρίνει  την µείωση του µισθώµατος περιπτέρου ποσού 770,00 €, κατά 

20% από την ηµεροµηνία που υποβλήθηκε η υπ’ αριθ. 376/12-1-2016 αίτηση του 
µισθωτή Κωνσταντίνου Τσιούνη του Αθανασίου και για ένα (1) έτος,  µε δυνατότητα 
ανανέωσης.  

            Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.               
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 222/2016. 

…………………………………………………………………………………….…….      
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 Βογιατζή Εµµανουέλα 
Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πιλίλης Σωτήριος 
 Σταµούλης Ιωάννης 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 Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
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