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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

      Εκ  του υπ’ αριθ. 35/28-11-2017 πρακτικού κατεπείγουσας συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων 
. 

 
Αριθ.αποφ. 306/2017 

Αναδοχή χρέους της υπό εκκαθάριση Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης και  Αποχέτευσης  

Μεγάρων προς ΕΥΔΑΠ και ΔΕΗ, σύμφωνα με το 
άρθρο 109 του Νόμου 3852/2010, όπως ισχύει. 

  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 28 Νοεμβρίου 
2017 ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 μ.μ.  συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 21587/28-11-
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 23 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζάλης Αθανάσιος - 
Αντιπρόεδρος 

 
Κολάτας Ιωάννης 

Μαυροειδή Βασιλική-
Πρόεδρος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος Γρίβα Παναγιώτα 

Μιχάλαρος Γεώργιος Δρυμούσης Κων/νος Σταμούλης Ιωάννης 
Κοσμόπουλος Ελευθεριος Ρήγα Ελένη Βογιατζή Εμμανουέλα 

Δήμας Ιωάννης Παπαπανούσης Νικόλαος Σωτηρίου Γεώργιος 
Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 

Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης Δρένης Αθανάσιος 
Καράμπελας Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Παπανίκος Δημήτριος Μπερδελής Γεώργιος Κόττας Βασίλειος 

Ρήγα Ιωάννα Μαργέτης Παναγιώτης Χοροζάνης Αντώνιος 
Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης ----------- 

Καστάνη Αικατερίνη  Λιώτας Δημοσθ.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  Δημοτ. Κοινότ.Ν.Περάμου 

   

 Λόγω απουσίας της κας Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής,  ο 
Αντιπρόεδρος κ. Ζάλης Αθανάσιος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων .κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 
       Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφαίνεται ότι το θέμα της ημερησίας 
Δ/ξεως είναι κατεπείγον. 

………………………………………………………………………………………….. 

Αρχομένης της συνεδριάσεως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 1ο και 
μοναδικό θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει 
υπ’ όψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 28 Νοεμβρίου 2017 
εισήγηση  της Νομικής Συμβούλου του Δήμου μας κας Σύρκου Αικατερίνης, η 
οποία έχει ως εξής:  
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ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΟΧΗ ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΗ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 109 ΤΟΥ Ν.3852/2010, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ. 

Η επιχείρηση, µε την επωνυµία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ − 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «Δ.ΕΥ.Α.Μ», με την υπ’ αριθ. 
2/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του Δήμου Μεγαρέων και την υπ’ 
αριθ.. 441/2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των 
Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών και  του Ν.3852/2010.  
Σε βάρος της ανωτέρω επιχείρησης έχουν βεβαιωθεί χρέη (εκτός αυτών προς τον 
Δήμο Μεγαρέων), συνολικού ποσού 11.414.420,61€. Ανάμεσα σε αυτά 
περιλαμβάνονται και χρέη προς την ΔΕΗ, ύψους 272.795,68€, καθώς και προς την 
ΕΥΔΑΠ, ύψους 8.512.475,89€, χωρίς τις προσαυξήσεις. 

Επειδή στην παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, ορίζονται, µεταξύ άλλων, τα εξής:   

α. Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. και ανάληψης 
των δραστηριοτήτων της από τον οικείο δήμο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου αυτού, το προσωπικό της με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
και ορισμένου χρόνου, ανεξαρτήτως τρόπου πρόσληψης, μεταφέρεται στον 
αντίστοιχο φορέα με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου. Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που 
λύονται εκτελούνται από τον αντίστοιχο φορέα άσκησης των σχετικών 
αρμοδιοτήτων. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου που μεταφέρεται στο νέο φορέα, κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, 
αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς 
διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη μισθολογική και βαθμολογική 
του κατάταξη. Η ρύθμιση του εδαφίου αυτού εφαρμόζεται και για το προσωπικό 
κοινωφελών εταιρειών και Δ.Ε.Υ.Α. που έχουν λυθεί, εφόσον απασχολούταν 
πραγματικά, κατά τις 30.5.2011.  

β. Οφειλές των κοινωφελών επιχειρήσεων και Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και των 
αμιγών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995 που λύθηκαν, προς το Ελληνικό 
Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων 
των δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, 
μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο δήμο, μετά από αιτιολογημένη 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.  

γ. Οι ρυθμίσεις της περίπτωσης β' εφαρμόζονται αναλόγως και για οφειλές 
των: αα. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών, των οποίων οι εταίροι είναι 
αποκλειστικά Ο.Τ.Α. και νομικά τους πρόσωπα ή ββ. ανωνύμων και αναπτυξιακών 
εταιριών στις οποίες οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν 
την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή 
λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι τις 31.10.2017. Το ύψος των οφειλών 
που μπορεί να αναλάβει ο κάθε φορέας προκύπτει από το λόγο συμμετοχής του 
στο εταιρικό κεφάλαιο. Αν μέτοχος είναι περιφέρεια ή ήταν τέως Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας αυτή έχει 
υπεισέλθει, η αναδοχή και η καταβολή των οφειλών που της αναλογούν γίνεται, 
έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.» 

Επειδή, σύμφωνα με την  αιτιολογική έκθεση του ως άνω νόµου, ο Δήµος 
αναλαµβάνοντας τις υποχρεώσεις αυτές, δίνει τη δυνατότητα της εκπλήρωσής 
τους, δεδοµένου ότι, σε κάθε άλλη περίπτωση, η εκπλήρωση αυτή καθίσταται 
αδύνατη.   
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Επειδή η εκκαθάριση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. δεν µπορεί να ολοκληρωθεί οµαλά, 

καθώς οι υποχρεώσεις της εν λόγω επιχείρησης  υπερβαίνουν το καθαρό 
ενεργητικό της, όπως προκύπτει από τους ισολογισµούς της.  
Επειδή οι υποχρεώσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.  δεν καλύπτονται από τα ταµειακά 
διαθέσιµά της, για το λόγο αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του Δήμου Μεγαρέων 
δύναται να αποφασίσει την αναδοχή του χρέους της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μεγάρων προς την ΕΥΔΑΠ και την ΔΕΗ, σύµφωνα µε τα 
προεκτεθέντα.  

Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 
3852/10, όπως ισχύει, δύναται να αποφασισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Μεγαρέων η αναδοχή του χρέους της υπό εκκαθάριση Δ.Ε.Υ.Α.Μ.  προς 
την ΕΥΔΑΠ και την ΔΕΗ, κατά τα ανωτέρω και να αναγνωρισθεί από το Δημοτικό 
Συμβούλιο ότι υφίσταται η εν λόγω οφειλή». 
 

Διεξάγεται συζήτηση μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων που 
παρευρίσκοντο στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγάρων αφού έλαβε υπ’ όψη του τα 
ανωτέρω και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε και τις Δ/ξεις των άρθρων 65 και 109 του Ν. 3852/2010. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

Α) Εγκρίνει την αναδοχή του χρέους της υπό εκκαθάριση Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης και  Αποχέτευσης  Μεγάρων (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) προς την 
ΕΥΔΑΠ και την ΔΕΗ και αναγνωρίζει ότι υφίσταται η εν λόγω οφειλή. 

 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 306/2017 
………………………………………………………………………………….……………       

 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 Ο  Αντιπρόεδρος                                                        Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Καστάνη Αικατερίνη 

 Δήμας Ιωάννης Ρήγα Ελένη 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Δρυμούσης Κων/νος 
 Κοσμόπουλος Ελευθεριος Πολυχρόνης Ιερόθεος 
Ο Πρόεδρος της  Κολάτας Ιωάννης Παπαπανούσης Νικόλαος 
Δημ.Κοιν. Μεγαρέων Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 

Μουσταϊρας Ηλίας Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Καράμπελας Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. 

 Παπανίκος Δημήτριος Μπερδελής Γεώργιος 

 Ρήγα Ιωάννα Μαργέτης Παναγιώτης 
 Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης 

   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
Δήμαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 


