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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 21/11-9-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 254/2018 
Περί απαλλαγής των πυρόπληκτων από τέλη 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού και φόρο 

Ηλεκτροδοτούµενων  Χώρων . 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 11 Σεπτεµβρίου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 16749/7-9-2018 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 

Ζάλης Αθανάσιος -
Αντιπρόεδρος 

 
Πολυχρόνης Ιερόθεος 

Μαυροειδή Βασιλική -
Πρόεδρος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Βογιατζή Εµµανουέλα 

Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Σταµούλης Ιωάννης 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Ρήγα Ελένη Πιλίλης Σωτήριος 

∆ήµας Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Κόττας Βασίλειος 

Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. Γρίβα Παναγιώτα 
Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης Μιχάλαρος Ιωάννης 

Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος ------- 

Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 

Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης ∆ηµοτ. Κοινότητας Μεγαρέων  

Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  -------- 
Παπαπανούσης Νικόλαος  Λιώτας ∆ηµοσθ.  - Πρόεδρος 

  ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Περάµου  

   
     Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής,  ο Αντιπρόεδρος  
 κ. Ζάλης Αθανάσιος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
    Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος.  
����������������������������������.. 

Ακολούθως o κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 4ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθ. 356/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου µας περί «Περί απαλλαγής από τα ∆ηµοτικά Τέλη στους πυρόπληκτους 
από την πυρκαγιά της 23-7-2018, στην Κινέττα του ∆ήµου Μεγαρέων», η οποία 
έχει ως εξής:  
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«Συνεχιζοµένης  της συνεδριάσεως και µετά από διαπίστωση της απαρτίας,  
ο Πρόεδρος και ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 2ο 
θέµα    της ηµερησίας ∆/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου , και θέτει υπ’ 
όψιν την υπ’ αριθ. Πρωτ. 16665/6-9-2018 εισήγηση της υπηρεσίας,  στην οποία 
αναφέρει τα εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΦΟΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ. 
 Στις 23 Ιουλίου 2018, οι καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην 
περιοχή της Κινέττας, έπληξαν το ∆ήµο Μεγαρέων, µε αποτέλεσµα πολλές 
κατοικίες αλλά και επιχειρήσεις να υποστούν ζηµιές που καθιστούν αδύνατη τη 
χρησιµοποίησή τους. 

Με την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 146513/24-7-2018 Απόφαση της Εντεταλµένης 
Συµβούλου  Πολιτικής Προστασίας της Αυτοτελούς ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, ο ∆ήµος κυρήχθηκε σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άµεση διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές 
πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν την 23η Ιουλίου 2018. 

Ο ∆ήµος Μεγαρέων στα πλαίσια της δίκαιης κοινωνικής πολιτικής που 
επιθυµεί να εφαρµόσει, θεωρεί επιτακτική ανάγκη την απαλλαγή των κατοικιών και 
επιχειρήσεων από τα Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού καθώς και από το 
Φόρο Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων. 

Για το λόγο αυτό, εισηγούµεθα  την πλήρη απαλλαγή από τα ανωτέρω 
τέλη, από την ηµέρα της πυρκαγιάς και έως το τέλος του έτους 2018, των οικιών 
και των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζηµιές και  χαρακτηρίστηκαν ως «κτίρια 
προσωρινά  ακατάλληλα για χρήση» (κίτρινο),  ή ως «κτίρια επικίνδυνα για 
χρήση» (κόκκινο),   σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Ν. 4559/3-8-2018  (ΦΕΚ 142  
τ’Α). 
 Προϋπόθεση για την ανωτέρω απαλλαγή θα αποτελεί η υποβολή της 
έκθεσης αυτοψίας του Υπουργείου  Υποδοµών και Μεταφορών και του ∆ελτίου 
Επανελέγχου όπως ακριβώς ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 43  Ν. 4559/3-8-
2018. 
        Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & 
αντάλλαξε απόψεις 
       Αφού είδε & τις ∆/ξεις των άρθρων µε τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 
87/07-6-2010 τεύχος Α’) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

Α) Εγκρίνει  την πλήρη απαλλαγή από τα ανωτέρω τέλη, από την ηµέρα της 
πυρκαγιάς και έως το τέλος του έτους 2018, των οικιών και των επιχειρήσεων που 
υπέστησαν ζηµιές και  χαρακτηρίστηκαν ως «κτίρια προσωρινά  ακατάλληλα για 
χρήση» (κίτρινο),  ή ως «κτίρια επικίνδυνα για χρήση» (κόκκινο),   σύµφωνα µε το 
άρθρο 43 του Ν. 4559/3-8-2018  (ΦΕΚ 142  τ’Α). 

Προϋπόθεση για την ανωτέρω απαλλαγή θα αποτελεί η υποβολή της 
έκθεσης αυτοψίας του Υπουργείου  Υποδοµών και Μεταφορών και του ∆ελτίου 
Επανελέγχου όπως ακριβώς ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 43  Ν. 4559/3-8-
2018. 

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 356/2018» 
===================== 
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Το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του την υπ’ αριθ. 356/2018 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου µας και συζήτησε και αντάλλαξε 
απόψεις. 
 Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) 
 

 Α) Εγκρίνει για τους πυρόπληκτους της περιοχής Κινέττας του ∆ήµου µας 
από την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018, την πλήρη απαλλαγή τους 
από τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού και φόρο Ηλεκτροδοτούµενων  
Χώρων των οικιών και των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζηµιές και  
χαρακτηρίστηκαν ως «κτίρια προσωρινά  ακατάλληλα για χρήση» (κίτρινο),  ή ως 
«κτίρια επικίνδυνα για χρήση» (κόκκινο),   σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Ν. 
4559/3-8-2018  (ΦΕΚ 142  τ’Α). 

Προϋπόθεση για την ανωτέρω απαλλαγή θα αποτελεί η υποβολή της 
έκθεσης αυτοψίας του Υπουργείου  Υποδοµών και Μεταφορών και του ∆ελτίου 
Επανελέγχου όπως ακριβώς ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 43  Ν. 4559/3-8-
2018. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης µειοψηφεί επειδή: «Η 
εφαρµογή της απαλλαγής από τα τέλη καθαριότητας, ηλεκτροφωτισµού και φόρου 
ηλεκτροδοτούµενων χώρων για τους πυρόπληκτους της Κινέττας προϋποθέτει 
θεσµοθέτηση ενός τέτοιου µέτρου από την Κυβέρνηση,  µια τέτοια απόφαση 
αποτελεί εµπαιγµό για τους πυρόπληκτους της περιοχής της Κινέττας και εκφράζει 
πρόθεση λαϊκισµού από την ∆ιοίκηση του ∆ήµου. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος ψηφίζει λευκό επειδή: 
«στην απόφαση για την απαλλαγή των δηµοτικών τελών για τους πυρόπληκτους 
δεν αναφέρεται µέχρι την αποκατάστασή τους». 

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 254/2018. 

��������������������������������.��.      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

 Ο  Αντιπρόεδρος                                Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 

 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 Κορώσης Σπυρίδων Παπαπανούσης Νικόλαος 
 Λέλης Μελέτιος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Καράµπελας Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος  Βαρελάς Κλεάνθης 

 Ρήγα Ιωάννα ∆ρένης Αθανάσιος 

 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 

 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΜέγαραOOOOOOO. 

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων  
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


