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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 18/28-7-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 194/2017 
Δημιουργία νέου εσόδου στον πρ/σμό οικον. 
έτους 2017 με τίτλο: «Δικαιώματα παροχής 

υπηρεσιών σε ελλιμενισμένα σκάφη (παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος)». 

  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 28 Ιουλίου 2017 
ημέρα Παρασκευή & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 12284/23-7-2017 
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 24 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Ρήγα Ελένη Κολάτας Ιωάννης 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος Βογιατζή Εμμανουέλα 
Μιχάλαρος Γεώργιος Σταμούλης Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
Κοσμόπουλος Ελευθεριος Δρυμούσης Κων/νος Παπανίκος Δημήτριος 
Δήμας Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 
Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος Μπερδελής Γεώργιος 
Καράμπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος Γρίβα Παναγιώτα 
Ρήγα Ιωάννα Βαρελάς Κλεάνθης Μιχάλαρος Ιωάννης 
Φυλακτός Κων/νος Δρένης Αθανάσιος ========== 
Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης Λιώτας Δημοσθ.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Πολυχρόνης Ιερόθεος Χοροζάνης Αντώνιος  Δημοτ. Κοινότ.Ν.Περάμου 
   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 194/2017 αποφάσεως προσήλθαν οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. Βογιατζή Εμμανουέλλα,  Παπαλευθέρης Ελευθέριος και      
Μιχάλαρος Ιωάννης. 
………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 4ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ’ όψη του Δημοτικού Σ/λίου την υπ’ 
αριθ. 485/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί: «Δημιουργίας νέου 
εσόδου στον πρ/σμό οικ.έτους 2017 με τίτλο «Δικαιώματα παροχής υπηρεσιών σε 
ελλιμενισμένα σκάφη (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος)» η οποία έχει ως εξής: 
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Στο σημείο αυτό προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βογιατζή 
Εμμανουέλλα,  Παπαλευθέρης Ελευθέριος και      Μιχάλαρος Ιωάννης. 

 
Συνεχιζομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας ,ο Πρόεδρος και 
Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 7ο  θέμα  του εκτός ημερησίας 
διατάξεως που αναφέρεται στην περίληψη θεωρηθέντος ως  κατεπείγοντος κατόπιν 
ομοφώνου αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 6 του 
Ν.3852/2010 και θέτει υπ’ όψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. Πρωτ. 12249/24-
7-2017 εισήγηση  της Οικονομικής Υπηρεσίας,  στην οποία αναφέρει τα εξής:  
 
ΘEMA: “Δημιουργία νέου εσόδου στον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2017 με τίτλo : 
“Δικαιώματα παροχής υπηρεσιών σε ελλιμενισμένα  σκάφη (παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος).” 
    Έχοντας υπόψη τις διατάξεις Του άρθρου 19 του ΒΔ της 24/19-20/10/1958, Παρ1, οι 
οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, αναφέρουν ότι παρέχεται το δικαίωμα στα δημοτικά 
συμβούλια να επιβάλλουν τέλη ή δικαιώματα ‘’εις ποιουμένας χρήσιν δημοτικών 
κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών’’. Εισηγούμεθα τα εξής: 
 Στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου υπάρχει αλιευτικό καταφύγιο. Στο καταφύγιο 
αυτό ελλιμενίζονται αλιευτικά αλλά και  τουριστικά σκάφη, τα οποία χρειάζονται ηλεκτρικό 
ρεύμα για τις άμεσες ανάγκες τους. Για τις ανάγκες των σκάφων, ο Δήμος επιθυμεί να 
παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο όμως καταβάλλει στη  ΔΕΗ μέσω κωδικών πολλαπλού 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, για τον φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων 
χώρων του Δήμου.  
 Για την καταμέτρηση του ηλεκτρικού ρεύματος που θα καταναλώνεται από τα σκάφη θα 
τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία της παραλίας Νέας Περάμου, συσκευές καταμέτρησης 
(‘’Pilar’’). 
 Το σύνολο της κατανάλωσης θα υπολογίζεται με την τρέχουσα τιμή σε ευρώ ανά  KWH, 
σύμφωνα με το τιμολόγιο της ΔΕΗ.  
 Οι ιδιοκτήτες των σκαφών, την καταμετρηθείσα κατανάλωσης ρεύματος, θα  αποδίδουν 
στον Δήμο ως έσοδο μόνο με οίκοθεν. (άρθρο 5 παρ3 ΒΔ17/5-15/6/1959).  
 Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 8493/18-5-2017  (το οποίο επισυνάπτεται), 
απεστάλη στην Νομική σύμβουλο του Δήμου Κα Σύρκου , όπως αποφανθεί επί του 
θέματος. Η Κα Σύρκου , στις 21-7-2017, ιδιογράφως  απάντησε ότι “δύναται να 
τοποθετηθούν συσκευές καταμέτρησης εφ’ όσον  συναινεί ο ΟΛΕ Α.Ε..” 
Ο ΟΛΕ με το υπ’ αριθμό 10901/2124/24-8-2016 το οποίο επισυνάπτεται , παραχώρησε 
έξι (6) συσκευές καταμέτρησης (πίλαρ) στην κοινότητα της Νέας Περάμου. 
Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει να δημιουργηθεί νέο έσοδο στον προυπολογισμό 
οικονομικού έτους 2017 με το ποσόν της κατανάλωσης που έχει καταγραφεί από τους 
μετρητές (pilar) του ηλεκτρικού ρεύματος , το οποίο θα αποδίδεται στον Δήμο ως έσοδο με 
τίτλο : “Δικαιώματα παροχής  υπηρεσιών σε ελλιμενισμένα  σκάφη (παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος) με κωδικό προυπολογισμού  0471.0004 και ποσόν προυπολογιζόμενο  στα 
10.000€(στο ανωτέρω συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%).                
             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)  Θεωρεί το θέμα έκτακτο και κατεπειγον 
Β) Εγκρίνει την δημιουργία  νέου εσόδου στον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2017 με 
το ποσόν της κατανάλωσης που έχει καταγραφεί από τους μετρητές (pilar) του ηλεκτρικού 
ρεύματος , το οποίο θα αποδίδεται στον Δήμο ως έσοδο με τίτλο : «Δικαιώματα παροχής  
υπηρεσιών σε ελλιμενισμένα  σκάφη (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος)» με κωδικό 
προυπολογισμού  0471.0004 και ποσόν προυπολογιζόμενο  στα 10.000€(στο ανωτέρω 
συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%).                
Γ) Εισηγείται στο Δ.Σ/λιο την λήψη απόφασης 
 Δ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   485/2017 
---------------------------------------- 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη την  υπ’ αριθ. 485/2017 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε και τις Δ/ξεις της παρ1 του άρθρου 19 του ΒΔ της 24/19-
20/10/1958,  καθώς και τις Δ/ξεις του Ν.3852/2010. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  (25) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 
Α) ) Εγκρίνει την δημιουργία  νέου εσόδου στον προυπολογισμό του Δήμου 

μας οικονομικού έτους 2017 με το ποσόν της κατανάλωσης που έχει καταγραφεί 
από τους μετρητές (pilar) του ηλεκτρικού ρεύματος , το οποίο θα αποδίδεται στον 
Δήμο ως έσοδο με τίτλο : «Δικαιώματα παροχής  υπηρεσιών σε ελλιμενισμένα  
σκάφη (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος)» με κωδικό προυπολογισμού  0471.0004 
και ποσόν προυπολογιζόμενο  στα 10.000 € (στο ανωτέρω συμπεριλαμβάνεται 
ΦΠΑ 13%).     
           Οι  Δημοτικοί Σύμβουλοι  κ.κ. Μαρινάκης Ιωάννης και Χοροζάνης Αντώνιος 
μειοψηφούν. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης μειοψηφεί επειδή: «Η 
συγκεκριμένη υποχρέωση δηλαδή η πληρωμή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
αφορά σε υποχρέωση του Ο.Λ.Ε..και όχι των ιδιωτών των ιδιοκτητών των 
τουριστικών σκαφών.  Επομένως: ο Ο.Λ.Ε. υποχρεούται να πληρώνει αυτή την 
υπηρεσία. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος  μειοψηφεί επειδή: «Πριν 
έρθει για συζήτηση αυτό το θέμα θα έπρεπε να είχαμε συνεργαστεί με τον Ο.Λ.Ε.». 

 
     Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 194/2017. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 
 Δήμας Ιωάννης Δρυμούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Βογιατζή Εμμανουέλα 
 Κοσμόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Σταμούλης Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
Δημ.Κοιν. Μεγαρέων Καράμπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Μουσταϊρας Ηλίας Ρήγα Ιωάννα Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Φυλακτός Κων/νος Δρένης Αθανάσιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Χοροζάνης Αντώνιος  
 Παπαπανούσης Νικόλαος Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων  
 
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 


