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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 4/27-2-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ.  53/2018 
Περί απαλλαγής πλημμυροπαθών της Δημοτικής 

Κοινότητας Νέας Περάμου από το κλιμακωτό 
τιμολόγιο ύδρευσης. 

  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 27 Φεβρουαρίου 
2018 ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 3611/23-2-2018 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 Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 
Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 25 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Σωτηρίου Γεώργιος Ρήγα Ιωάννα 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Δρυμούσης Κων/νος Σταμούλης Ιωάννης 

Μιχάλαρος Γεώργιος Ρήγα Ελένη Βογιατζή Εμμανουέλα 
Κοσμόπουλος Ελευθεριος Δήμας Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 
Παπαπανούσης Νικόλαος  Μαρινάκης Ιωάννης Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 

Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος Γρίβα Παναγιώτα 
Καράμπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης Χοροζάνης Αντώνιος 

Παπανίκος Δημήτριος Δρένης Αθανάσιος ------------------- 

Πολυχρόνης Ιερόθεος Μπερδελής Γεώργιος  

Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης Λιώτας Δημοσθ.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Καστάνη Αικατερίνη Μιχάλαρος Ιωάννης Δημοτ. Κοινότ.Ν.Περάμου 

Κολάτας Ιωάννης   
   

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

Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινοτήτας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 
………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 17ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως 
του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ’ όψη των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου την υπ’ αριθ. 50/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου μας περί «Απαλλαγής πλημμυροπαθών της Δημοτικής Κοινότητας 
Ν.Περάμου από το κλιμακωτό τιμολόγιο ύδρευσης», η οποία έχει ως εξής:  
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   «Αρχομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος 
και Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το ένα και μοναδικό θέμα   
του εκτός ημερησίας Δ/ξεως 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. 3257/16-2-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου Μεγαρέων, κ. 
Ελευθέριου Κοσμόπουλου, στην οποία αναφέρει τα εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Απαλλαγή πλημμυροπαθών της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Περάμου από το 
κλιμακωτό τιμολόγιο ύδρευσης 
       Στις 15 Νοεμβρίου 2017 πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν τη Δημοτική Κοινότητα 
Ν.Περάμου του Δήμου Μεγαρέων. Με τις υπ’ αριθ. 8093/15-11-2017 και 8120/15-11-
2017 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου 
εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο Δήμος κηρύχθηκε σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από 
την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων. Ειδικότερα προκειμένου οι πλημμυροπαθείς να 
προβούν στον καθαρισμό των οικιών, των αποθηκών, των εξωτερικών χώρων και των 
προσκείμενων σε αυτών οδών από λάσπες και φερτά υλικά κατανάλωσαν μεγαλές 
ποσότητες ύδατος με αποτέλεσμα η κατανάλωση να ξεπεράσει κατά πολύ τον μέσο όρο 
τριμηνιαίας αξίας κατανάλωσης. Επιπροσθέτως επί μία εβδομάδα στην εν λόγω 
πληγείσα περιοχή υπήρχε διακοπή της υδροδότησης λόγω καταστροφής μεγάλου 
τμήματος του δικτύου ύδρευσης που συνοδεύτηκε με αποξήλωση αγωγών και παροχών 
εξαιτίας των χειμάρρων που δημιουργήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση. 
       Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την αποκατάσταση της υδροδότησης για δύο 
εβδομάδες το νερό είχε κριθεί ακατάλληλο προς πόση για προληπτικούς λόγους. 
Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε για το Δ’ τρίμηνο του 2017 οι λογαριασμοί 
που θα εκδοθούν για τους πληγέντες από τα πλημμυρικά φαινόμενα να περιλαμβάνουν 
μόνο το πάγιο τέλος της ύδρευσης που αντιστοιχεί σε ποσό 7,17 € και την απαλλαγή 
τους το κλιμακούμενο τιμολόγιο οικιακής χρήσης. 
   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)ΘΕΩΡΕΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  
      Β)Εγκρίνει για τους  πλημμυροπαθείς της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Περάμου, του 
Δήμου Μεγαρέων,  οι λογαριασμοί που θα εκδοθούν για το Δ’ τρίμηνο του 2017 , να 
περιλαμβάνουν μόνο το πάγιο τέλος της ύδρευσης που αντιστοιχεί στο ποσό των 7,17 € 
και την απαλλαγή τους από το κλιμακούμενο τιμολόγιο οικιακής χρήσης,  για τους 
λόγους που αναφέρει στην ως άνω εισήγηση, ο Αντιδήμαρχος κ.Ελευθέριος 
Κοσμόπουλος 

      Γ) Εισηγείται στο Δ.Σ/λιο την λήψη απόφασης 
      Δ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 50/2018 
===================== 

 
Το  Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του την υπ’ αριθ. 50/2018 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας και συζήτησε και αντάλλαξε 
απόψεις. 
 Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
          Α) Εγκρίνει για τους  πλημμυροπαθείς της Δημοτικής Κοινότητας 
Ν.Περάμου, του Δήμου Μεγαρέων,  οι λογαριασμοί που θα εκδοθούν για το Δ’ 
τρίμηνο του 2017 , να περιλαμβάνουν μόνο το πάγιο τέλος της ύδρευσης που 
αντιστοιχεί στο ποσό των 7,17 € και την απαλλαγή τους από το κλιμακούμενο 
τιμολόγιο οικιακής χρήσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 50/2018 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, που αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 
  

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 53/2018. 

…………………………………………………………………………………….…….      
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 Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσμόπουλος Ελευθεριος Κολάτας Ιωάννης 

 Παπαπανούσης Νικόλαος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
Δημ.Κοιν. Μεγαρέων Καράμπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 

Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος Δημήτριος Δρένης Αθανάσιος 

 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μπερδελής Γεώργιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 

 Καστάνη Αικατερίνη Μιχάλαρος Ιωάννης 
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο   
 Δήμαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 


