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 Εκ του υπ’ αριθ. 10/26-2-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής 

του Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   66/2018 Περί μη πληρωμής δικαιώματος σύνδεσης αποχέτευσης ακαθάρτων 
αδόμητων οικοπέδων στη Ν.Πέραμο 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  26-2-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 3588/22-2-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγαρέων κ. 
Γρηγορίου Σταμούλη  που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα ,με τα 
άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’)  

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρό-
ντες έξι (6) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

2 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

4 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  

5 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ  

6   

    
  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 καθο-
ρίσθηκε 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 εισή-
γηση 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 δο-
μημένα. 
     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 κρί-
σης, 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». 

ΑΔΑ: Ω3ΞΒΩΚΠ-4ΞΤ
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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 οι-
κοπέδων 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 Δή-
μος κυρήχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασί-
ας, 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 

 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΡΩΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 26-2-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 

ΑΔΑ: Ω3ΞΒΩΚΠ-4ΞΤ
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