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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 2/22-2-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ.  45/2017 
Ψήφισµα προς την ∆ΕΗ για την αναστολή 

αποκοπών ρευµατοδότησης των συµπολιτών µας 
  
      Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 22 Φεβρουαρίου 
2017 ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 2789/17-2-2017 
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μιχάλαρου Γεωργίου 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 ∆.Σ/λων 
ευρέθησαν παρόντες 25 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Ρήγα Ελένη 

 
Ρήγα Ιωάννα 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Μαυροειδή Βασιλική Σταµούλης Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Σωτηρίου Γεώργιος ∆ρένης Αθανάσιος 
∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης 
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος Γρίβα Παναγιώτα 
Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος Χοροζάνης Αντώνιος  
Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης  
Φυλακτός Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ.  
Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος  
Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης  
Πολυχρόνης Ιερόθεος   
   
 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης 
Γρηγόριος καθώς και οι Πρόεδροι των Σ/λίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Μεγαρέων 
και Ν. Περάµου κ.κ. Μουσταϊρας Ηλίας και Λιώτας ∆ηµοσθένης αντίστοιχα. 
       Στην αρχή της υπ’ αριθ. 26/2017 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαργέτης Παναγιώτης. 

………………………………………………………………………………………….. 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 25ο  θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειµένου θέτει υπ’ όψη των µελών του  ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την από 10-2-1017 (αριθ.πρωτ. ∆ήµου 2324/10-2-2017) αίτηση 
της κας Λιόγρη Θεανώς του Ιεροθέου, µέλος της οµάδος «ΠΟΛΙΤΕΣ  
ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΙΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ» η οποία έχει ως εξής: 
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«Άµεσο θέµα για κοινωνικούς λόγους που αναφέρουµε στο έγγραφο 
που επισυνάπτουµε.  Παρακαλώ πολύ να µπει στο επόµενο Συµβούλιο.  
Ευχαριστώ πολύ». 
           Το επισυναπτόµενο στην αίτηση έγγραφο έχει ως εξής: 
 

ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ & ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 

Το τελευταίο διάστηµα δυστυχώς , ζούµε σε επανάληψη, την εποχή που 
τα νοικοκυριά που βιώνουν µέχρι και σήµερα τις συνέπειες  της ανθρωπιστικής 
κρίσης και το κοινωνικό αποκλεισµό από τις καταστροφικές πολιτικές που 
υλοποιούνται στη χώρα, µέχρι το 2013 είχαν βυθιστεί στο σκοτάδι και τα 
τραγικά περιστατικά µε χαµένες ζωές λόγω της έλλειψης ηλεκτροδότησης 
βρίσκονταν στην ηµερήσια διάταξη. 
         Μετράγαµε καθηµερινά θύµατα. 
∆υστυχώς σήµερα αναβιώνουµε τις ίδιες εποχές, µε τη ∆ΕΗ να προβαίνει 
αδιακρίτως καθηµερινά σε χιλιάδες αποκοπές ρεύµατος, να βυθίζει στο 
σκοτάδι το χάος και την απόγνωση τα νοικοκυριά που ζουν την ίδια τραγωδία 
σε επανάληψη. 
Εδώ να σηµειώσουµε ότι η διοίκηση της ∆ΕΗ, «παρανοµεί και διαπράττει το 
αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος» αφού βάσει του κανονισµού της 
επιχείρησης  που ισχύει από το 2013, η ∆ΕΗ δεν προβαίνει σε αποκοπές 
ηλεκτροδότησης κατά το διάστηµα ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και ΝΟΕΜΒΡΙΟ 
ΜΑΡΤΙΟΥ για κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς λόγους. 
Ήδη µετράµε απώλειες µε αποκορύφωµα τον παραλίγο θάνατο τετράχρονου 
κοριτσιού στη Λάρισα, όταν στο διαµέρισµα το οποίο ζούσε µε την οικογένειά 
του, τυλίχτηκε στις φλόγες από κερί που είχε ανάψει η µητέρα για να φωτίζει το 
διαµέρισµα. 
Με δεδοµένο ότι το χειµώνα λόγω του κρύου η έλλειψη ηλεκτρικού οδηγεί σε 
ακόµα πιο απρόσµενες καταστάσεις και τραγωδίες (έχουµε τα παραδείγµατα 
του 2013 µε το θάνατο των φοιτητών από αναθυµιάσεις από µαγκάλι που 
άναψαν για να ζεσταθούν, ηλικιωµένου στην Ξάνθη, νεαρής κοπέλας από τη 
Βουλγαρία από φωτιά λόγω σόµπας και άλλα πολλά) θεωρούµε ότι θα πρέπει 
να ασκηθεί «συντεταγµένη πίεση» προς τη διοίκηση της ∆ΕΗ προκειµένου να 
µεριµνήσει έτσι ώστε να µην θρηνήσουµε  άλλα θύµατα, αλλά και να 
αποφευχθούν  καταστάσεις ντροπής µε οικογένειες να παγώνουν από το 
κρύο, να µην µπορούν να πλυθούν, να µαγειρέψουν, να συντηρήσουν τα 
φάρµακά τους. 

Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρικό σαν βασικό και απαραίτητο κοινωνικό 
αγαθό είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα των πολιτών, όπως και η 
προστασία της Αξιοπρέπειας της Περηφάνιας και της Ελπίδας των 
συµπολιτών µας είναι υποχρέωση και καθήκον όλων µας. 

Θεωρούµε ότι η αποτελεί καθήκον και ζητάµε από το δηµοτικό 
συµβούλιο να αποφασίσει και να καταθέσει αίτηµα προς τη διοίκηση της ∆ΕΗ 
µε το οποίο να ζητάει να σταµατήσει να παρανοµεί και να σεβαστεί τον 
κανονισµό της επιχείρησης για την προστασία των συµπολιτών µας «για όλη 
τη χειµερινή περίοδο όπως υποχρεούνται», ώστε να αποτραπούν 
ανεξέλεγκτες καταστάσεις που θα οδηγήσουν σε τραγικά γεγονότα, κάτι που 
σαν κίνηµα σας διαβεβαιώνουµε ότι ήδη παίρνουν µορφή και είναι σε εξέλιξη 
αφού καθηµερινά παρεµβαίνουµε σε δεκάδες νοικοκυριά που βρίσκονται σε 
απόγνωση και µας καλούν να τους επαναφέρουµε το ηλεκτρικό προκειµένου 
να συνεχίσουν να ζουν µε αξιοπρέπεια. 
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   Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος δίδει τον λόγο στον κ. ∆ήµαρχο ο οποίος       
λαβών τον λόγο προτείνει σχετικό ψήφισµα που έχει ως εξής: 

 
 «Οι συνθήκες βαρυχειµωνιάς που επικρατούν σε ολόκληρη τη χώρα, 
έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήµατα, ιδιαίτερα στα αδύναµα οικονοµικά 
νοικοκυριά, που είναι αναγκασµένα να καταφεύγουν στην κατανάλωση ρεύµατος 
για θέρµανση. 

Η ∆ιοίκηση της ∆ΕΗ, έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα αναστείλει τις αποκοπές 
για ληξιπρόθεσµες οφειλές µόνο για µία εβδροµάδα, παρότι ο κανονισµός της 
γράφει, ότι η ∆ΕΗ δεν προβαίνει σε αποκοπή ηλεκτροδότησης κατά το διάστηµα 
Ιουλίου-Αυγούστου και Νοεµβρίου- Μαρτίου για κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς 
λόγους. 

Αυτό το µέτρο σε καµία περίπτωση δεν επαρκεί και δεν µπορεί να 
ανακουφίσει τις οικογένειες που βρίσκονται σε οικονοµική απόγνωση. 

ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΣΤΑΛΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ 
ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο, αλλά και για την θερινή περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 
για τους καταναλωτές, που αποδεδειγµένα βρίσκονται σε αδυναµία πληρωµής. 

Το αίτηµα αυτό, είναι και δίκαιο και αναγκαίο! 
Καλούµε τη ∆ιοίκηση της ∆ΕΗ να λάβει άµεσα τη σχετική απόφαση».  

 
         Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγείται στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
να εγκριθεί το ψήφισµα που πρότεινε ο κ. ∆ήµαρχος.  
         Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα και 
µετά από διαλογική συζήτηση. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ  
&  

ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 

 
 Α) Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος προς την ∆.Ε.Η. για 
αναστολή αποκοπών ρευµατοδότησης των συµπολιτών µας: 

 
«Οι συνθήκες βαρυχειµωνιάς που επικρατούν σε ολόκληρη τη χώρα, 

έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήµατα, ιδιαίτερα στα αδύναµα οικονοµικά 
νοικοκυριά, που είναι αναγκασµένα να καταφεύγουν στην κατανάλωση 
ρεύµατος για θέρµανση. 

Η ∆ιοίκηση της ∆ΕΗ, έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα αναστείλει τις 
αποκοπές για ληξιπρόθεσµες οφειλές µόνο για µία εβδροµάδα, παρότι ο 
κανονισµός της γράφει, ότι η ∆ΕΗ δεν προβαίνει σε αποκοπή ηλεκτροδότησης 
κατά το διάστηµα Ιουλίου-Αυγούστου και Νοεµβρίου- Μαρτίου για κοινωνικούς 
και ανθρωπιστικούς λόγους. 

Αυτό το µέτρο σε καµία περίπτωση δεν επαρκεί και δεν µπορεί να 
ανακουφίσει τις οικογένειες που βρίσκονται σε οικονοµική απόγνωση. 
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ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ, 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΣΤΑΛΟΥΝ 
ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο, αλλά και για την θερινή περίοδο 
Ιουλίου-Αυγούστου, για τους καταναλωτές, που αποδεδειγµένα βρίσκονται σε 
αδυναµία πληρωµής. 

Το αίτηµα αυτό, είναι και δίκαιο και αναγκαίο! 
Καλούµε τη ∆ιοίκηση της ∆ΕΗ να λάβει άµεσα τη σχετική απόφαση».  

 
 Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό  45/2017. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 ∆ήµας Ιωάννης Παπαπανούσης Νικόλαος 
Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική ∆ρυµούσης Κων/νος 
Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Σταµούλης Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης 
Ο Πρόεδρος της  Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
Μουσταϊρας Ηλίας Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Ο Πρόεδρος της Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
∆ηµ.Κοιν. Ν.Περάµου Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
Λιώτας ∆ηµοσθένης Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


