Γραφείο Επικοινωνίασ & Δημοςίων Σχέςεων
Τηλ: 22963 20106
Email: pr.megara@gmail.com

Μέγαξα, 5 Ιαλνπαξίνπ 2022
ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Μεγαρέων είτε δεηήζει από ηεν Περιθέρεια Αηηικής και από ηο Υποσργείο
Περιβάλλονηος ηε τρεμαηοδόηεζε για δωρεάν ζσνδέζεις Αποτέηεσζες ζηεν επέκηαζε ηοσ
Στεδίοσ Πόλεως Μεγάρων και ηε Νέα Πέραμο
Πξίλ από έλα κήλα κε θνηλή αλαθνίλσζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θ. Γιώργοσ Παηούλε θαη
ηνπ Γεκάξρνπ Μεγαξέσλ Γξεγόξε Σηακνύιε γλσζηνπνηήζεθε ην γεγνλόο, όηη ζα είλαη δσξεάλ νη
ζπλδέζεηο γηα ηνπο θαηνίθνπο ζηελ επέθηαζε ηνπ Σρεδίνπ Πόιεσο ησλ Μεγάξσλ θάηη πνπ
πξνθαλώο ηθαλνπνίεζε ηνπο Μεγαξίηεο θαη δπζαξέζηεζε ηνπο θαηνίθνπο ηεο Νέαο Πεξάκνπ,
γηαηί δελ ίζρπζε ην ίδην θαη γηα απηνύο.
Πξνο απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο θαη κόλνλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:
Ο Γήκνο Μεγαξέσλ κε δύν έγγξαθα, πνπ επηζπλάπηνληαη πξνο ηελ Δηδηθή Υπεξεζία Γηαρείξηζεο
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο
2014 – 2020, (Αξηζκ. Πξση:
17233/6.10.2020) θαη πξνο ηελ Δηδηθή Υπεξεζία Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Υπνδνκέο
Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε (Αξηζκ.Πξση:19160/5.11.2020) δήηεζε
αληίζηνηρα ηελ έγθξηζε ρξεκαηνδόηεζεο γηα ην έξγν «Καηαζθεπή ηδησηηθώλ ζπλδέζεσλ
απνρέηεπζεο ζην λέν δίθηπν αθαζάξησλ ζηελ επέθηαζε ηνπ Σρεδίνπ Πόιεσο Μεγάξσλ»
πξνϋπνινγηζκνύ 1.197.000 Δπξώ καδί κε ην ΦΠΑ θαη γηα ην έξγν «Καηαζθεπή ηδησηηθώλ
ζπλδέζεσλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ Νέαο Πεξάκνπ (Β΄θάζε) πξνϋπνινγηζκνύ 338.000 Δπξώ
καδί κε ην ΦΠΑ.
Δλώ ην αίηεκα ηνπ Γήκνπ αθνξνύζε θαη ηηο δύν πεξηπηώζεηο δειαδή θαη γηα ηα Μέγαξα θαη γηα
ηε Νέα Πέξακν ε έγθξηζε δόζεθε κόλνλ από ηελ Πεξηθέξεηα θαη αθνξά ηηο ζπλδέζεηο ζηελ
επέθηαζε ηνπ λένπ Σρεδίνπ πόιεσο ησλ Μεγάξσλ θαη αηπρώο από ην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο
ΓΔΝ ΓΟΘΗΚΔ έγθξηζε γηα ηηο ζπλδέζεηο ζηε Νέα Πέξακν.
Σε θάζε πεξίπησζε επηζπκία ηνπ Γεκάξρνπ ήηαλ ε έγθξηζε ρξεκαηνδόηεζεο θαη ησλ δύν έξγσλ
θη απηό θαίλεηαη από ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα.

Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη νη Μεγαξίηεο πιήξσζαλ θαλνληθά όιεο ηηο ηδησηηθέο ζπλδέζεηο
ζην παιαηό δίθηπν όπσο θαη εθείλνη ηεο Νέαο Πεξάκνπ.
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη, όηη ηα όπνηα παξάπνλα ησλ θαηνίθσλ ηεο Νέαο Πεξάκνπ
ηνπιάρηζηνλ είλαη άδηθα αθνύ ε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ ελήξγεζε εγθαίξσο γηα λα απαιιάμεη από
ηελ πιεξσκή θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο Νέαο Πεξάκνπ, αιιά δπζηπρώο ην Υπνπξγείν δελ ελέθξηλε
ηελ δαπάλε ζε αληίζεζε κε ηελ Πεξηθέξεηα πνπ ηελ ελέθξηλε.
Τα έγγξαθα πνπ εζηάιεζαλ εγθαίξσο από ην Γήκν ζηελ Πεξηθέξεηα θαη πξνο ην Υπνπξγείν
έρνπλ σο εμήο:

Μέγαξα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

06.10.2020

Αξ. πξση. 17233

ΠΡΟ:

ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΗΛΤΜΒΡΙΑ & 28εο ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ

Σ. Κ. 191 00 ΜΔΓΑΡΑ

Λεσθ. πγγξνχ 98-100 ΣΚ 11741

Πιεξνθνξίεο: Μνπξηδνχθνπ Αζαλ.

Τπφςε θ. Γξφζε Γεκ.

Σει.: 2296082732
Fax.: 2286082618
Email: tydmmegaron@gmail.com

KOIN:
1. Γξαθείν θ. Γεκάξρνπ
2. Γξαθείν Αληηδεκάξρνπ θ. Κνξψζε
3. Γεληθφ Γξακκαηέα Γήκνπ Μεγαξέσλ
θ. π. Μάξθνπ

Θέμα: Δσναηόηηηα τρημαηοδόηηζης ζσνδέζεων αποτέηεσζης

χκθσλα κε ην Ν. Ν-4685/2020 (ΦΔΚ-92/Α/7-5-2020) «Δθζπγρξνληζκφο
πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ησλ Οδεγηψλ
2018/844 θαη 2019/692 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ινηπέο
δηαηάμεηο» θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 96 «Υξεκαηνδφηεζε δαπάλεο θαηαζθεπήο
δηθηχνπ απνρέηεπζεο γηα ηνπο νηθηζκνχο ηεο Οδεγίαο 91/271/ΔΟΚ» αλαθέξεηαη φηη:

«1. Γηα ηνπο νηθηζκνχο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 91/271/ΔΟΚ γηα ηελ
επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ, ε νπνία κεηαθέξζεθε ζην εζσηεξηθφ δίθαην κε ηελ
θνηλή ππνπξγηθή Απνθ. 5673/400/97 "Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ
ιπκάησλ" (ΦΔΚ-192/Β/97) θαη βξίζθνληαη είηε ζε πεξηνρή αξκνδηφηεηαο δήκνπ ή
ΓΔΤΑ είηε ζε πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΤΓΑΠ ή ηεο ΔΤΑΘ, ε δαπάλε γηα ηελ
θαηαζθεπή ηεο εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο ηεο απνρέηεπζεο απφ ηε ξπκνηνκηθή γξακκή
ηνπ αθηλήηνπ κέρξη ηε ζέζε ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ απνρέηεπζεο, θαζίζηαηαη
επηιέμηκε θαη σο εθ ηνχηνπ δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ ή άιια πξνγξάκκαηα, ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ ΔΔ ή κε.
2. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ.1, ε δαπάλε θαηαζθεπήο δελ βαξχλεη ηνπο ηδηνθηήηεο
ησλ ζπλδεφκελσλ ή ησλ κειιφλησλ λα ζπλδεζνχλ κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο
αθηλήησλ».
ην Γήκν Μεγαξέσλ, α) έρεη ήδε ππνγξαθεί ζχκβαζε γηα ην έξγν
«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΙΓΙΩΣΙΚΩΝ
ΤΝΓΔΔΩΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΣΟ ΝΔΟ ΓΙΚΣΤΟ
ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΣΗΝ ΔΠΔΚΣΑΗ ΥΔΓΙΟΤ ΠΟΛΔΩ ΜΔΓΑΡΩΝ» πξνυπνινγηζκνχ
1.197.000 € (κε Φ.Π.Α.) θαη β) πξφθεηηαη εληφο ησλ εκεξψλ λα ππνγξαθεί ζχκβαζε
γηα ην έξγν «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΙΓΙΩΣΙΚΩΝ ΤΝΓΔΔΩΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ
ΝΔΑ ΠΔΡΑΜΟΤ (Β’ ΦΑΗ)» πξνυπνινγηζκνχ 338.000 € (κε Φ.Π.Α.). Σα έξγα απηά
κέρξη ζήκεξα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ίδηνπο πφξνπο (θαη βαξχλνπλ ηνπο ηδηνθηήηεο
ησλ ζπλδεφκελσλ ή κειιφλησλ λα ζπλδεζνχλ κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο
αθαζάξησλ).
Παξαθαινχκε γηα ηελ ελεκέξσζή καο ζρεηηθά κε ηελ πξννπηηθή
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αλσηέξσ έξγσλ κε ηελ έληαμή ηνπο ζε ρξεκαηνδνηνχκελα
Πξνγξάκκαηα φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 96 ηνπ Ν. 4685/2020.

O ΑΝΑΠΛ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Σ.Τ.Γ.Μ.

ΚΑΜΠΑΞΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

Μέγαξα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ - ΕΡΓΩΝ
ΗΛΤΜΒΡΙΑ & 28εοΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
Σ. Κ. 191 00 ΜΔΓΑΡΑ
Πιεξνθνξίεο: ΜνπξηδνχθνπΑζαλ.
Σει.: 2296082732
Fax.: 2286082618
Email: tydmmegaron@gmail.com

05.11.2020

Αξ. πξση.19160
ΠΡΟ:

ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ
& ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Αεξνπφξνπ Παπαλαζηαζίνπ 34 ΣΚ 11527
Τπφςε θ. Καηζίβα
KOIN:
1. Γξαθείν θ. Γεκάξρνπ
2. Γξαθείν Αληηδεκάξρνπ θ. Κνξψζε
3. Γεληθφ Γξακκαηέα Γήκνπ Μεγαξέσλ
θ. π. Μάξθνπ

Θέμα: Δσναηόηηηα τρημαηοδόηηζης ζσνδέζεων αποτέηεσζης
χκθσλα κε ην Ν.Ν-4685/2020 (ΦΔΚ-92/Α/7-5-2020) «Δθζπγρξνληζκφο πεξηβαιινληηθήο
λνκνζεζίαο, ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ησλ Οδεγηψλ 2018/844 θαη 2019/692 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ινηπέο δηαηάμεηο»θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν
96 «Υξεκαηνδφηεζε δαπάλεο θαηαζθεπήο δηθηχνπ απνρέηεπζεο γηα ηνπο νηθηζκνχο ηεο Οδεγίαο
91/271/ΔΟΚ»αλαθέξεηαη φηη:

«1. Γηα ηνπο νηθηζκνχο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 91/271/ΔΟΚ γηα ηελ
επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ, ε νπνία κεηαθέξζεθε ζην εζσηεξηθφ δίθαην κε ηελ θνηλή
ππνπξγηθή Απνθ. 5673/400/97 "Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ" (ΦΔΚ192/Β/97) θαη βξίζθνληαη είηε ζε πεξηνρή αξκνδηφηεηαο δήκνπ ή ΓΔΤΑ είηε ζε πεξηνρή
αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΤΓΑΠ ή ηεο ΔΤΑΘ, ε δαπάλε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο εμσηεξηθήο
δηαθιάδσζεο ηεο απνρέηεπζεο απφ ηε ξπκνηνκηθή γξακκή ηνπ αθηλήηνπ κέρξη ηε ζέζε ηνπ
θεληξηθνχ αγσγνχ απνρέηεπζεο, θαζίζηαηαη επηιέμηκε θαη σο εθ ηνχηνπ δχλαηαη λα
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ή άιια πξνγξάκκαηα,
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ ΔΔ ή κε.
2. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ.1, ε δαπάλε θαηαζθεπήο δελ βαξχλεη ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ
ζπλδεφκελσλ ή ησλ κειιφλησλ λα ζπλδεζνχλ κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο αθηλήησλ».
ην Γήκν Μεγαξέσλ,έρεη ήδε ππνγξαθεί ζχκβαζε γηα ην έξγν «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΙΓΙΩΣΙΚΩΝ
ΤΝΓΔΔΩΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΝΔΑ ΠΔΡΑΜΟΤ (Β’ ΦΑΗ)» πξνυπνινγηζκνχ
338.000 € (κε Φ.Π.Α.). Σν έξγν απηφ κέρξη ζήκεξα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ίδηνπο πφξνπο (θαη
βαξχλεη ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ζπλδεφκελσλ ή κειιφλησλ λα ζπλδεζνχλ κε ην δίθηπν
απνρέηεπζεο αθαζάξησλ).
Παξαθαινχκε γηα ηελ ελεκέξσζή καο ζρεηηθά κε ηελ πξννπηηθή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αλσηέξσ
έξγσλ κε ηελ έληαμή ηνπο ζε ρξεκαηνδνηνχκελα Πξνγξάκκαηα φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 96
ηνπΝ. 4685/2020.

O ΑΝΑΠΛ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Σ.Τ.Γ.Μ.

ΚΑΜΠΑΞΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ
& Δημοςίων Σχέςεων

