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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 13/23-5-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ.  164/2018 
Έγκριση εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς µε 

τον κ. Μενιδιάτη Βασίλειο. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 23 Μαΐου 2018 
ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 9793/18-5-2018 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 25 ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Βογιατζή Εµµανουέλα Καστάνη Αικατερίνη 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Σταµούλης Ιωάννης 

Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Ρήγα Ελένη Παπαλευθέρης Ελευθ. 

∆ήµας Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. 

Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Κόττας Βασίλειος 
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος Μαργέτης Παναγιώτης 
Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης Γρίβα Παναγιώτα 

Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος  
Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος  

Φυλακτός Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος  Λιώτας ∆ηµοσθ.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ. Κοινότ.Ν.Περάµου 

Παπαπανούσης Νικόλαος   
   

 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης 

Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων  κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 132/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μιχάλαρος Ιωάννης. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 136/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 136/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαργέτης Παναγιώτης. 

����������������������������������.. 
Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το  33ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 

περί του εν περιλήψει αντικειµένου θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθ. πρωτ.: 9152/8-5-2018 εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου 
του ∆ήµου µας κας Αικατερίνης Σύρκου, η οποία έχει ως εξής: 
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«Θέµα: Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής για εξωδικαστικό συµβιβασµό µε τον Κ. 
Μενιδιάτη Βασίλειο.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 72  παράγραφος 1 στοιχείο ιδ΄ του Ν. 3852/10 Καλλικράτη ‘ 
η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και τον εξώδικο 
συµβιβασµό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι ποσού 30.000 ευρώ 
και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την 
κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό’.  
Σας διαβιβάζουµε , λοιπόν, την υπ΄ αριθ. 179/2018 απόφαση της τακτικής 
συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου περί εξωδικαστικής 
επίλυσης διαφοράς µε τον Κ. Μενιδιάτη Βασίλειο προς προάσπιση των 
συµφερόντων του ∆ήµου».  
 

Στην συνέχεια η κα Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθ. 179/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου µας µε θέµα «Περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς µε τον κ.Μενιδιάτη 
Βασίλειο προς προάσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου», η οποία έχει ως εξής: 

 
Συνεχιζοµένης της συνεδριάσεως και µετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο 

Πρόεδρος και ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 27ο  
θέµα   της ηµερησίας διατάξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ 
όψη των µελών της Επιτροπής, την από 19-4-2018 εισηγηση της Νοµικής Σ/λου 
του ∆ήµου µας κ.Αικατερίνης Σύρκου, στην οποία αναφέρει τα εξής: 
ΘΕΜΑ : ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕ MENI∆ΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
     Mε την υπ’ αριθ. καταχωρ. ΑΓ 861/4.8.2017 αγωγή του κατά του ∆ήµου 
Μεγαρέων, ο Μενιδιάτης Βασίλειος αιτείται να καταδικασθεί ο ∆ήµος να του 
καταβάλει το ποσό των 35.694,60 ευρώ νοµιµοτόκως. Αυτό προέκυψε ύστερα από 
την κατάρτιση δυο συµβάσεων του εναγόµενου µε τον ∆ήµο Μεγαρέων , την υπ’ 
αρ. 17846/1.8.2014 σύµβαση για την συντήρηση χανδάκων αγροτικών δρόµων, 
αποµάκρυνση µπαζών, κλαδιών και χόρτων αγροτικών περιοχών της ∆ηµ. 
Κοινότητας Ν. Περάµου, για λόγους πυροπροστασίας και την υπ’ αρ. πρωτ. 
17847/1.8.2014 σύµβαση προς συντήρηση χανδάκων , αγροτικών δρόµων, 
αποµάκρυνση µπαζών, κλαδιών, χόρτων για λόγους πυροπροστασίας αγροτικών 
περιοχών των Μεγάρων αντίστοιχα. 

Σε εκτέλεση της µε αρ. 17846/2014 συµβάσεως εργασίας, ο ενάγων στις 
18.8.2014 παρέδωσε τα αποτελέσµατα της εργασίας του και εξέδωσε το µε αριθµό 
31/18.9.2014 τιµολόγιο, ποσού 14.956 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, το 
οποίο παρέδωσε αυθηµερόν στην αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου. 
Κατόπιν τούτου , συνετάγη ύστερα από έλεγχο των αρµοδίων οργάνων  του ∆ήµου 
το από 18-8-2014 πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του άρθρου 67 
Π.∆. 28/1980 που υπεγράφη από τα µέλη της επιτροπής παραλαβής και 
θεωρήθηκε νόµιµα από τον κ. ∆ήµαρχο Μεγαρέων, βεβαιώνοντας µε αυτόν τον 
τρόπο την εκ µέρους του ενάγοντος προσήκουσα εκπλήρωση των συµβατικών του 
υποχρεώσεων.     

Ακόµα, σε εκτέλεση της µε αρ.17.847/2014 συµβάσεως εργασίας, ο ενάγων 
παρέδωσε στην αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου το µε αριθµό 32/19-8-
2014 τιµολόγιο, ποσού 20.737,80 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  Για το 
ως άνω τιµολόγιο συνετάγη το από 19-8-2014 πρωτόκολλο ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής του αρ. 67 Π.∆ 28/1980, επιβεβαιώνοντας έτσι την εκ 
µέρους του ενάγοντος εκπλήρωση των υποχρεώσεων κατά τους όρους της 
παραπάνω σύµβασης.         
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Επειδή οι αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Μεγαρέων, δεν αµφισβητούν την 

εκτέλεση των υπ’ αρ. 17846/1.8.2014 και υπ’ αρ.17.847/2014 συµβάσεων, καθώς 
και για τις δυο έχουν εκδοθεί πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

Επειδή σε κάθε περίπτωση, πιθανολογείται ότι θα αναγνωρισθεί δικαστικά η 
υποχρέωση του ∆ήµου να καταβάλλει στον ενάγοντα το ποσό των 35.694,60 ευρώ 
νοµιµοτόκως, από την εποµένη της επίδοσης της ως άνω αγωγής, στις 13.9.2017 
έως και την εξόφληση, κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισµού. 
Επειδή, προς αποφυγή περαιτέρω τοκοφορίας της απαίτησης και επιδίκασης 
δικαστικών εξόδων, σε περίπτωση που εκδικασθεί η αγωγή και σε περίπτωση  
ήττας του ∆ήµου που πιθανολογείται, µε βάση τα ως άνω δεδοµένα, δέον όπως 
επιλυθεί η ως άνω διαφορά συµβιβαστικά, ήτοι, µε αναγνώριση της υποχρέωσης 
του ∆ήµου να καταβάλει τουλάχιστον το κεφάλαιο, κατά τη διαδικασία της 
εξωδικαστικής συµβιβαστικής επίλυσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του νόµου 
3859/2010, όπως ισχύει. 

Επειδή ακόµα ο Μενιδιάτης Βασίλειος  µε την υπ’ αρ. πρωτ.  3887/2018 
δήλωσή του, αποδέχεται να παραιτηθεί του συνόλου  των τόκων όσο και της 
δικαστικής δαπάνης, εφόσον  του καταβληθεί το αιτούµενο ποσό του κεφαλαίου. Ο 
τόκος υπερηµερίας κατά του ∆ηµοσίου για το επίδικο ποσό ανέρχεται σήµερα 
(19.4.2018) στο ποσό των 1279,14 ευρώ (1087,27 ευρώ και 191,87 ευρώ 
παρακράτηση 15%). 
Για τους λόγους αυτούς, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου όπως 
αποφασίσει για τη ενδοδικαστική επίλυση της ως άνω υπόθεσης προς προάσπιση 
των συµφερόντων του ∆ήµου, κατά τα ανωτέρω.  
Αικατερίνη Σύρκου 
Νοµική σύµβουλος ∆ήµου Μεγαρέων 

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 εξωδικαστική επίλυση διαφοράς µε τον κ.Μενιδιάτη 
Βασίλειο προς προάσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου, για τους λόγους που 
αναφέρει στην ως άνω η 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   179/2018 

------------------------------- 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα υπό της 

κας. Προέδρου και την υπ’ αριθ. 179/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε και τις ∆/ξεις των  άρθρων 65 και 72 παρ.2  του Ν. 3852/2010. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
  Α) Να επιλυφθεί εξωδικαστικά η διαφορά µεταξύ του ∆ήµου Μεγαρέων και 
του κ. Μενιδιάτη Βασίλειου και συγκεκριµένα, να καταβληθεί από το ∆ήµο στον 
ενάγοντα, ατόκως το ποσό που αυτός διεκδικεί µε την υπ’ αριθ. καταχώρησης ΑΓ 
861/2017 αγωγή του ενώπιον του αρµόδιου ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου 
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B) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  164/2018. 
��������������������������������.��.      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Ο Πρόεδρος της  Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος 

Μουσταϊρας Ηλίας Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος 

 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος  
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΜέγαραKKKKKKK. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


