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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 7/27-3-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ. 64/2018 

∆ιαµαρτυρία κατά της αύξησης της τιµής σε 
15,00 € ανά τ.µ. από 10,34 € δηλ. αύξηση κατά 
50% για εκµετάλλευση οµπρελοξαπλωστρών 

και τραπεζοκαθισµάτων των αιγιαλών της 
χωρικής αρµοδιότητος ∆ήµου Μεγαρέων 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 27 Μαρτίου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 6433/23-3-2018. 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 ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 17 ήτοι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Λέλης Μελέτιος 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ιωάννα 

Μιχάλαρος Γεώργιος Σταµούλης Ιωάννης 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα 

∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος 
Παπαπανούσης Νικόλαος Ζάλης Αθανάσιος 
Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 

Παπανίκος ∆ηµήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Ρήγα Ελένη ∆ρένης Αθανάσιος 
Φυλακτός Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων. 

Καστάνη Αικατερίνη Κόττας Βασίλειος 
Κολάτας Ιωάννης Μπερδελής Γεώργιος 

Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης 

∆ρυµούσης Κων/νος Γρίβα Παναγιώτα 
Μαρινάκης Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος 

Μιχάλαρος Ιωάννης ------------ 

 Λιώτας ∆ηµοσθένης.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 ∆ηµοτικής  Κοινότητας Ν.Περάµου 

 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 

Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινοτήτας 
Μεγαρέων.κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 72/2018 αποφάσεως προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Παπαλευθέρης Ελευθέριος και Μαργέτης Παναγιώτης 
����������������������������������.. 
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Αρχοµένης της συνεδριάσεως η κα. Πρόεδρος εισηγείται την συζήτηση του 

εκτός ηµερησίας ∆/ξεως θέµατος που αναφέρεται στην περίληψη, θεωρηθέντος 
ως κατεπείγοντος οµοφώνως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του 
Ν.3852/2010 2010 και δίδει τον λόγο στον κ. ∆ήµαρχο, ο οποίος λαβών τον λόγο 
εκθέτει στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:  

 
            «Με το υπ’ αριθ.  πρωτ.  21361/13-3-2018 έγγραφο της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Πειραιά - Νήσων και ∆υτ. Αττικής. µας κοινοποιήθηκε η νέα, 
αναπροσδιορισµένη µισθωτική αξία 15,00 ευρώ ανά τ.µ. από 10,34 ευρώ, δηλαδή 
µία υπέρογκη αύξηση της τάξεως του 50%, για εκµετάλλευση 
οµπρελλοξαπλωστρών και τραπεζοκαθισµάτων, όλων των αιγιαλών της οικείας 
χωρικής αρµοδιότητάς µας . 

           Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, που οι επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής 
µας, έχουν περιέλθει σε δεινή κατάσταση, λόγω της γενικής οικονοµικής κρίσης, 
της οικονοµικής αδυναµίας των πολιτών και επισκεπτών µας, που έχει ως 
αποτέλεσµα να είναι , κατά πολύ, µειωµένα τα έσοδα των επιχειρήσεων και κατ΄ 
επέκταση του ∆ήµου και κυρίως λόγω των τεράστιων προβληµάτων που έχει 
δηµιουργήσει στις επιχειρήσεις η πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου 2017, εξαιτίας της 
οποίας κηρύχθηκε ο ∆ήµος  σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης σύµφωνα µε τις υπ’ 
αριθ. 8093 & 8120/15-11-2017 αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής 
Προστασίας, θεωρούµε, πως είναι άκαιρη η επιβληθείσα αύξηση της τιµής 
εκµετάλλευσης οµπρελλοξαπλωστρών και τραπεζοκαθισµάτων, διότι θα είναι, µετά 
τα τραγικά αποτελέσµατα της θεοµηνίας της 15ης Νοεµβρίου 2017, η χαριστική 
βολή στις πληγείσες επιχειρήσεις. 

            Κατόπιν των παραπάνω διαµαρτυρόµαστε έντονα και προτείνουµε στον κ. 
Υπουργό Οικονοµικών, ως το ελάχιστο, που µπορεί να γίνει για να βοηθηθούν οι 
πληγείσες επιχειρήσεις να παραµείνουν οι τιµές ως έχουν και να µην γίνει αυτή η 
υπέρογκη και καταστροφική για τις επιχειρήσεις αύξηση του 50%, η οποία 
θεωρείται ως αδιανόητη γενικώς και ιδιαίτερα για την περίοδο που διανύουµε και 
ειδικότερα για την περιοχή που έχει πληγεί βάναυσα από την θεοµηνία της 15ης 
Νοεµβρίου 2017». 

 

       Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα υπό 
του κ. ∆ηµάρχου  & συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις και έκρινε απαράδεκτη την 
αύξηση κατά 50% για εκµετάλλευση οµπρελοξαπλωστρών και 
τραπεζοκαθισµάτων των αιγιαλών της χωρικής αρµοδιότητος ∆ήµου 
Μεγαρέων .     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

 Α) Εγκρίνει την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου και διαµαρτύρεται κατά της 
αύξησης της τιµής σε 15,00 € ανά τ.µ. από 10,34 € δηλ. αύξηση κατά 50% για 
εκµετάλλευση οµπρελοξαπλωστρών και τραπεζοκαθισµάτων των αιγιαλών της 
χωρικής αρµοδιότητος ∆ήµου Μεγαρέων. 
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Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό  64/2018. 
��������������������������������.��.      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Φυλακτός Κων/νος 

 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Καστάνη Αικατερίνη 

 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Κολάτας Ιωάννης 
 Ρήγα Ελένη Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
Ο Πρόεδρος της  Παπαπανούσης Νικόλαος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 

Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος Μιχάλαρος Ιωάννης 
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΜέγαραJJJJJJJ. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


