
 1 

                         
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 7/22-3-2016  πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 61/2016 
Έγκριση διενέργειας Συνεδρίου µε θέµα: 
«Προοπτικές Αγροτικής Ανάπτυξης του 

∆ήµου Μεγαρέων». 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 22 Μαρτίου 
2016 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 5392/18-3-
2016 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 28 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Βογιατζή Εµµανουέλα 

 
Σταµούλης Ιωάννης 

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

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος της Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Τo ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµοφώνως εγκρίνει να συζητηθεί το 14ο θέµα 
της ηµερησίας διατάξεως µετά την συζήτηση του 9ου θέµατος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως  ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 18ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου & θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Σ/λίου την 
από 12-1-2016 επιστολή της ΕΠΟΑΣΜΕ, η οποία έχει ως εξής: 
 
«∆ιενέργεια Συνεδρίου   
«Προοπτικές Αγροτικής Ανάπτυξης του  ∆ήµου Μεγαρέων » 
 I. Με την υπ’ αριθ. 205/27.5.15 απόφαση του ∆ηµάρχου Μεγαρέων 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Οραµατικού Αναπτυξιακού Σχεδιασµού του ∆ήµου 
(ΕΠΟΑΣΜΕ).  
 Μέλη της Επιτροπής είναι δηµότες Μεγάρων και Νέας Περάµου, που 
προσφέρθηκαν προθύµως και ανιδιοτελώς να συνεργαστούν  µε σκοπό και στόχο την: 
α. διερεύνηση, επεξεργασία και αξιολόγηση συγκεκριµένων καινοτόµων και 

αναγκαίων αναπτυξιακών στοχεύσεων προς το ΑΥΡΙΟ,  
β. ποιοτική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής,  
γ.συνδροµή πανεπιστηµιακών-ερευνητικών ιδρυµάτων και οργανισµών. 
 Τα µέλη της Επιτροπής µετά από σειρά συνεδριάσεων, επαφών και 
επισκέψεων σε προέδρους και καθηγητές πνευµατικών ιδρυµάτων και οργανισµών 
αποφάσισε και προτείνει: 
α. Η πρώτη διερευνητική προσπάθεια να στραφεί στον Πρωτογενή Tοµέα µε έµφαση 
στην Αγροτική Ανάπτυξη, λόγω των ιδιαίτερων συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που 
διαθέτει η ευρύτερη περιοχή. Μεταγενέστερα να ασχοληθεί  και µε άλλους τοµείς 
δραστηριότητας. 

β. Σε κάθε συναφή προσπάθεια της Επιτροπής, όπως η προαναφερόµενη  θα πρέπει 
να περιλαµβάνεται και η διενέργεια ειδικών επιστηµονικών ηµερίδων, ανάλογα µε 
τον εξεταζόµενο τοµέα, ώστε στις µετέπειτα εισηγήσεις της ΕΠΟΑΣΜΕ προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο να εµπεριέχονται και τα συµπεράσµατα αυτών.  

γ. Πραγµατοποίηση ετήσιων συνεδρίων µε θέµατα τοπικής ανάπτυξης 
προσαρµοσµένα στις εκάστοτε ανάγκες και προτεραιότητες  

 II. Οι προαναφερόµενες δράσεις: 
α) εναρµονίζονται µε τις βασικές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως του 

πυλώνα «Έξυπνη Εξειδίκευση RΙS 3» (σύνδεση παραγωγής µε την 
επιστηµονική γνώση) καθώς και «Ευρώπη 2020» και νέας ΚΑΠ 2014-2020 
(LEADER κλπ) και  

β) πρόσθετα ενισχύονται µε τη στήριξη και συµµετοχή του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού ∆ΗΜΗΤΡΑ και 
Ινστιτούτων Αγροτικών Ερευνών. 

 Τα Πνευµατικά Ιδρύµατα είναι, ως γνωστόν, δυναµικοί εταίροι που 
συµπληρώνουν και υποστηρίζουν, µέσω της µεταφοράς τεχνογνωσίας την 
αναπτυξιακή πορεία και τις στοχεύσεις µιας κοινωνίας προς το αύριο, αρκεί η 
κοινωνία να ζητήσει την ουσιαστική συνδροµή τους. 
 Κυρίαρχος σκοπός της διερευνητικής προσπάθειας είναι να γνωστοποιηθούν, 
να µεταλαµπαδευθούν, να γίνουν ει δυνατόν, κτήµα των συµπολιτών µας, οι 
σύγχρονοι, οι καινοτόµοι τρόποι και οι µέθοδοι παραγωγής και διάθεσης των 
προϊόντων του πρωτογενή τοµέα µε έµφαση στην Αγροτική Ανάπτυξη.  
 Η επιτυχία της προσπάθειας αυτής θα εξαρτηθεί φυσικά από την πειστικότητα 
των προτεινοµένων και κυρίως από την ανταπόκριση των κατοίκων και ιδιαίτερα των 
νέων και των ανέργων. Γεγονός που σε θετική περίπτωση, θα συµβάλει στην  
δηµιουργία νέων βιώσιµων θέσεων απασχόλησης, κάτι που είναι στις µέρες µας το 
µέγα ζητούµενο για την αντιµετώπιση της κρίσης.  
 ΙΙΙ. Ο Πρωτογενής Τοµέας έχει καθοριστική βαρύτητα, αφού περιλαµβάνει 
δυναµικούς κλάδους, µε ξεχωριστή παραγωγική ικανότητα (γεωργία, κτηνοτροφία, 
πτηνοτροφία, δασοπονία, αλιεία).  
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 Επίσης λόγω της φύσεώς του παρουσιάζει υψηλούς δείκτες συνεργειών µε 
άλλους κλάδους και τοµείς της πραγµατικής οικονοµίας, που σαφώς επηρεάζονται 
από τις δραστηριότητές του και εξαρτώνται από τις πρώτες ύλες του (λαχανικά, 
φρούτα, δηµητριακά, αυγά, κρέας, τυρί, ξυλεία, αλιεία κλπ). Ταυτόχρονα αποτελούν 
τη βάση για ανάπτυξη συναφών υπηρεσιών (οικοδοµή, µεταφορές, ενέργεια, 
κατανάλωση, περιβάλλον κ.ο.κ.). 
  O Αγροτικός Τοµέας εξάλλου έχει µεγάλα αναπτυξιακά περιθώρια, λόγω της 
παγκόσµιας ζήτησης και της περιορισµένης ανταγωνιστικότητας, αφού τα 
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, σύµφωνα µε στοιχεία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης των «27» κρατών – µελών υπολείπονται σηµαντικά από το 
µέσο «φυσικό» και «οικονοµικό » µέγεθος έναντι του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και συγκεκριµένα :  

Μέσο φυσικό µέγεθος Ελλάδος 4,8 εκτάρια ανά γεωργική εκµετάλλευση  
Μέσο Φυσικό µέγεθος  Ε.Ε. 14,3 εκτάρια ανά γεωργική εκµετάλλευση 
Μέσο Οικονοµικό µέγεθος Ελλάδας 9266,8 ευρώ ανά γεωργική εκµετάλλευση 
Μέσο Οικονοµικό µέγεθος  Ε.Ε. 25450,2 ευρώ ανά γεωργική εκµετάλλευση. 

 Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία την αναδιάρθρωση των 
εκµεταλλεύσεων, την προώθηση µορφών συνεργασίας, την αλλαγή νοοτροπιών, 
την εφαρµογή νέων καλλιεργειών και παραγωγή νέων προϊόντων και την 
διασφάλιση-αναβάθµιση της ποιότητας.  
 Επίσης είναι αναγκαία η στροφή στην επιχειρηµατικότητα, µέσω της 
αύξησης των επενδύσεων για τεχνολογικό και εµπορικό εκσυγχρονισµό, την 
ποιοτική τυποποίηση πιστοποιηµένων γεωργικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, 
ΕΠΠΕ κλπ). 
 Ειδικότερα για την περιοχή µας, στην ορθολογική παραγωγική αξιοποίηση και 
εκµετάλλευση της γης αρνητικά επιδρά το ιδιάζον ιδιοκτησιακό καθεστώς 
(πολυτεµαχισµός, µικρές ιδιοκτησίες κλπ) γεγονός που υπαγορεύει την ανάγκη 
εφαρµογής ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ (εκούσιο ή ακούσιο), ώστε να δηµιουργηθούν 
οικονοµικά εκµεταλλεύσιµα κτήµατα µε τις ευνόητες θετικές επιδράσεις στην 
γεωργική ανάπτυξη. 
 Συνεπώς κυρίαρχη στρατηγική του όλου εγχειρήµατος είναι η δηµιουργία 
στην παραγωγική διαδικασία γενικότερα, υψηλής προστιθεµένης αξίας σε 
προϊόντα και υπηρεσίες, µε την ενσωµάτωση σε αυτές της σύγχρονης 
τεχνολογίας και καινοτοµίας, που σαφώς προσφέρονται από τα πνευµατικά – 
ερευνητικά ιδρύµατα, µε αναπόδραστο αποτέλεσµα την παραγωγή περιζήτητων 
ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, που δηµιουργούν σοβαρές εξαγωγικές 
δυνατότητες. 
 ΙV. Εξίσου σηµαντικά και αποτελεσµατικά θα συµβάλει στην όλη 
προσπάθεια η ∆ηµοτική Αρχή ως αρµόδια για την χάραξη και υλοποίηση τοπικών 
αναπτυξιακών προγραµµάτων και ως βασικό εργαλείο του αναπτυξιακού µοντέλου 
της στρατηγικής της ΕΕ «Ευρώπη 2020».  
 Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η ουσιαστική λειτουργία του ήδη 
θεσµοθετηµένου στον ∆ήµο Τοµέα Αγροτικής Ανάπτυξης και η άµεση 
στελέχωσή του µε το απαραίτητο επιστηµονικό προσωπικό, µε την αποκλειστική 
αρµοδιότητα, την πραγµατική στήριξη των εµπλεκόµενων στον κλάδο.  
  Πρόσθετα θα πρέπει η ∆ηµοτική Αρχή να προωθήσει παρεµβάσεις 
βελτίωσης των παρεχόµενων ευκαιριών από πλευράς δηµοσίου για την στήριξη του 
κλάδου, (διεύρυνση ποσοστού επιχορηγήσεων, ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόµο, 
Χρηµατοδοτήσεις νέων αγροτών κλπ). 
  Ο ανωτέρω Τοµέας Αγροτικής Ανάπτυξης του ∆ήµου θα πρέπει να 
µεριµνήσει για την σταδιακή υλοποίηση των συµπερασµάτων του επικείµενου 
Συνεδρίου, τα οποία θα τεθούν υπόψη του, µετά από την έγκριση της σχετικής 
εισηγητικής πρότασης της ΕΠΟΑΣΜΕ, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
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 V. Ενηµερώνουµε επιπλέον το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι έχει ήδη 
δροµολογηθεί η κατάρτιση δύο σηµαντικών µελετών που σχετίζονται άµεσα µε τον 
αγροτικό τοµέα και αποτελούν µείζονα εργαλεία της επιχειρούµενης διερευνητικής 
προσπάθειας 
1. εδαφολογική µελέτη, που θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων έρευνα του εδάφους, 

γεωµορφολογία, περιγραφή ειδικών συνθηκών, αξιολόγηση εδαφών, 
ενδεικνυόµενες καλλιέργειες κλπ. 

2. µελέτη διαχείρισης υδάτινων πόρων που θα περιλαµβάνει  αξιολόγηση και 
ανάλυση ανάγλυφου, επιλογή θέσεων διαχείρισης υδάτινων πόρων, θέσεις 
κατασκευής µικρών φραγµάτων κλπ. 

 Οι µελέτες αυτές πραγµατοποιούνται από τους καθηγητές του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών (κ. Κοσµά και κ. Σταµάτη), το κόστος των οποίων έχει ήδη 
ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραµµα του Αγροτικού Συνεταιρισµού Παραγωγών 
Κηπευτικών Μεγάρων, τον οποίο για µια ακόµη φορά και µε την παρούσα 
ευχαριστούµε ιδιαίτερα και δηµοσίως. 
 VI. Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν αυτονόητα προκύπτει ότι 
προσφορότερο µέσο µεταφοράς της τεχνογνωσίας των επιστηµονικών φορέων και 
των εµπειριών του αγροτικού κόσµου, προς τους κατοίκους της περιοχής (αγρότες, 
καλλιεργητές, ανέργους, νέους, νέους επιστήµονες κλπ) είναι και η διενέργεια 
Συνεδρίου µε θέµα:  
«Προοπτικές Αγροτικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Μεγαρέων » 
 Το Συνέδριο προγραµµατίζεται να πραγµατοποιηθεί εντός του τρέχοντος 
έτους σε τρείς ή τέσσερις Κυριακές µε 3ωρης διάρκειας θεµατικές ενότητες από τις 
10.30 π.µ. έως 1.30 µ.µ. 
 ∆ιευκρινίζεται ότι η χρονική αυτή επέκταση του Συνεδρίου προκρίθηκε ως 
αναγκαία προκειµένου να υπάρξει ικανός χρόνος για µεγαλύτερη, κατά το δυνατόν, 
ενηµέρωση-κινητοποίηση των πολιτών και την επίτευξη optimum (βέλτιστου) 
αποτελέσµατος.  
 ∆ιοργανωτής του Συνεδρίου προτείνεται να είναι ο ∆ήµος Μεγαρέων, σε 
συνεργασία µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το Γεωπονικό 
Παν/µιο Αθηνών, τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισµό «∆ήµητρα», Ινστιτούτα 
Γεωργικών Ερευνών και τοπικούς αγροτικούς συλλόγους. Συµµετέχοντες 
προτείνεται να είναι η Περιφέρειας Αττικής, το Υπουργείο Γεωργίας, Γενική 
Γραµµατείας Έρευνας, Γεωργικά Επιµελητήρια, Επιχειρηµατίες και εκπρόσωποι 
επιχειρήσεων.  Εισηγητές των θεµάτων προτείνεται να είναι Καθηγητές - ερευνητές 
των ιδρυµάτων που προαναφέρθηκαν, εκπρόσωποι αγροτικών οργανώσεων 
πανελλαδικού επιπέδου και τέλος να αναζητηθούν χορηγοί. 

 VII. Τα Μέλη της Επιτροπής Οραµατικού Αναπτυξιακού Σχεδιασµού του 
∆ήµου (ΕΠΟΑΣΜΕ) πιστεύουν αταλάντευτα ότι η επιχειρούµενη, ως άνω, στόχευση 
µεταφοράς επιστηµονικών γνώσεων, τεχνολογίας-καινοτοµίας, µέσω 
πανεπιστηµιακών φορέων προς τους πολίτες της περιοχής µε σκοπό την επίτευξη 
υψηλής προστιθέµενης αξίας στα παραγόµενα προϊόντα και υπηρεσίες και την 
δηµιουργία βιώσιµων θέσεων απασχόλησης, θα έχει την καθολική στήριξη όλων 
των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και παρακαλούµε θερµά για την έγκριση των 
προτεινοµένων».  

 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω και συζήτησε και 
αντάλλαξε απόψεις. 

     Αφού είδε και τις ∆/ξεις του Ν. 3852/2010. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (28) 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 

           Α) Εγκρίνει την διενέργεια Συνεδρίου µε θέµα: «Προοπτικές Αγροτικής 
Ανάπτυξης του ∆ήµου Μεγαρέων». 

Ο ∆ηµοτικός Σ/λος κ. Χοροζάνης Αντώνιος ψηφίζει λευκό. 
 
 Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξων αριθµό 61/2016. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 
 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική Παπαπανούσης Νικόλαος 
Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


