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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.  54/2018 
Περί μη πληρωμής δικαιωμάτων σύνδεσης 
αποχέτευσης ακαθάρτων των αδόμητων 

οικοπέδων στην Νέα Πέραμο. 
  
 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 18ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως 
του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ’ όψη των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου την υπ’ αριθ. 66/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου μας «Περί μη πληρωμής δικαιώματος σύνδεσης αποχέτευσης ακαθάρτων 
αδόμητων οικοπέδων στη Ν.Πέραμο», η οποία έχει ως εξής:  
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   «Συνεχιζομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο 
Πρόεδρος και Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 2ο θέμα   της 
ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου & θέτει υπ’  όψη των μελών της 
Επιτροπής,  την υπ’ αριθ.Πρωτ. 3676/23-2-2018 εισήγηση της Δημοτικής Κοιν/τας 
Ν.Περάμου, στην οποία αναφέρει τα εξής: 

«Με την υπ’ αρθμ. 25/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΚΠ-ΙΝΩ) Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Μεγάρων καθορίσθηκε η μέση τιμή ανά τρέχον μέτρο δαπάνης διακλάδωσης 
ιδιωτικών συνδέσεων με τον αγωγό αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχών της Νέας Περάμου 
.  Η μέση τιμή χρέωσης σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Μεγάρων, 
καθορίσθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα δομημένα οικόπεδα βάσει της ανασύνταξης – 
επικαιροποίησης της μελέτης κατασκευής ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο αποχέτευσης 
ακαθάρτων της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου. Η απόφαση που ελήφθη από το 
Δημοτικό Συμβούλιο δεν διευκρινίζει αν έκανε αποδεκτό να χρεώνονται μόνο τα δομημένα 
οικόπεδα. Η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε κατάλογο με χρεώσεις ξεχωριστά για τα αδόμητα 
οικόπεδα και τα δομημένα. 
     Με την υπ’ αριθμ. 20/2015 (Α.Δ.Α. :  66Ρ8ΩΚΠ-5ΟΘ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Μεγάρων, καθορίσθηκαν οι δόσεις για την πληρωμή του δικαιώματος σύνδεσης με το 
αποχετευτικό δίκτυο Νέας Περάμου ανά ιδιοκτησία, χωρίς να διευκρινίζεται αν 
συμπεριλαμβάνονται και τα αδόμητα οικόπεδα.  
    Λόγω των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι πολίτες μας εν μέσω 
οικονομικής κρίσης, των συνεπειών και των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τα 
έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχές και πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 
15/11/2017, όπου ο Δήμος κυρήχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (Αποφάσεις 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αρ. Πρωτ. 8093/15-11-2017 και 8120/15-11-
2017)  και λόγω του ότι υπάρχουν πολλά αδόμητα οικόπεδα στη Νέα Πέραμο, θεωρούμε 
ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνεται χρέωση σε οικόπεδα που δεν έχουν ακόμα οικοδομηθεί. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω: 
Εισηγούμεθα, για τη μη πληρωμή του δικαιώματος σύνδεσης αποχέτευσης ακαθάρτων 
των αδόμητων οικοπέδων στη Νέα Πέραμο και οι χρεώσεις να γίνονται μόνο σε οικόπεδα 
που έχουν οικοδομηθεί. 
Όταν οικοδομηθεί το αδόμητο οικόπεδο, ο ιδιοκτήτης θα καταβάλει το δικαίωμα σύνδεσης 
στο Δήμο». 
        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) Εγκρίνει την μη πληρωμή του δικαιώματος σύνδεσης αποχέτευσης ακαθάρτων των 
αδόμητων οικοπέδων στη Νέα Πέραμο, λόγω των οικονομικών δυσχερειών που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες μας εν μέσω οικονομικής κρίσης, των συνεπειών και των 
εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχές και 
πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 15/11/2017, όπου ο Δήμος κυρήχθηκε σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης (Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αρ. Πρωτ. 
8093/15-11-2017 και 8120/15-11-2017). 
    Β) Οι χρεώσεις να γίνονται μόνο σε οικόπεδα που έχουν οικοδομηθεί. Όταν οικοδομηθεί 

το αδόμητο οικόπεδο, ο ιδιοκτήτης θα καταβάλει το δικαίωμα σύνδεσης στο Δήμο 
    Γ) Εισηγείται στο Δ.Σ/λιο για την λήψη απόφασης 
    Δ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 66/2018 
===================== 

 
Το  Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του την υπ’ αριθ. 66/2018 

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 την μη πληρωμή του δικαιώματος σύνδεσης αποχέτευσης 
ακαθάρτων των αδόμητων οικοπέδων στη Νέα Πέραμο, λόγω των οικονομικών 
δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι πολίτες μας εν μέσω οικονομικής κρίσης, των 
συνεπειών και των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα (έντονες βροχές και πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 15/11/2017, 
όπου ο Δήμος κυρήχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (Αποφάσεις Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αρ. Πρωτ. 8093/15-11-2017 και 8120/15-11-
2017). 
        Β) Οι χρεώσεις να γίνονται μόνο σε οικόπεδα που έχουν οικοδομηθεί. Όταν 

οικοδομηθεί το αδόμητο οικόπεδο, ο ιδιοκτήτης θα καταβάλει το δικαίωμα 
σύνδεσης στο Δήμο 

Όλα τα ανωτέρω, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 66/2018 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, που αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 
  

Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 54/2018 

…………………………………………………………………………………….…….      
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 


