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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 34/27-11-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ.  280/2017 
Περί καθορισμού τέλους χρήσεως οδών 
πλατειών κ.λ.π. Κ.Χ. για το έτος 2018 

  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 27 Νοεμβρίου 
2017 ημέρα Δευτέρα & ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 21138/23-11-2017 
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 Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 
Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 23 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Κολάτας Ιωάννης Ρήγα Ιωάννα 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος Βογιατζή Εμμανουέλα 

Μιχάλαρος Γεώργιος Σταμούλης Ιωάννης Παπανίκος Δημήτριος 
Κοσμόπουλος Ελευθεριος Δρυμούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 

Δήμας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος Ζάλης Αθανάσιος 
Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Βαρελάς Κλεάνθης 

Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. Παπαλευθέρης Ελευθ 
Καράμπελας Κων/νος Δρένης Αθανάσιος Κόττας Βασίλειος 

Ρήγα Ελένη Μαργέτης Παναγιώτης Μπερδελής Γεώργιος 
Παπαπανούσης Νικόλαος Χοροζάνης Αντώνιος  Γρίβα Παναγιώτα 
Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης ---------------- 

Καστάνη Αικατερίνη  Λιώτας Δημοσθ.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  Δημοτ. Κοινότ.Ν.Περάμου 

  ------------ 

  Μουσταϊρας Ηλίας-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  Δημοτ. Κοινότητας Μεγαρέων 

   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
      Προσκληθείς παρίσταται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος. 
      Στην αρχή της υπ’ αριθ. 277/2017 αποφάσεως προσήλθε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Πιλίλης Σωτήριος. 
      Στο τέλος της υπ’ αριθ. 288/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 
      Στο μέσον της υπ’ αριθ. 303/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Μιχάλαρος Ιωάννης. 
      ………………………………………………………………………………………….. 

 



 2

        Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 9ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ’ όψη των μελών  του Δημοτικού 
Συμβουλίου την υπ’ αριθ. 716/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου μας «Περί καθορισμού τελών χρήσεως οδών- πλατειών κ.λ.π. 
κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018», η οποία έχει ως εξής: 
 
       Συνεχιζομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας ,ο 
Πρόεδρος και Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 4ο  θέμα  της  
ημερησίας διατάξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ’ όψη των μελών της 
Επιτροπής, την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας- Τμήμα Εσόδων, στην οποία 
αναφέρει τα εξής: 
ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΔΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» 
   Οι ισχύουσες τιμές του τέλους χρήσεως οδών-πλατειών κλπ κοινοχρήστων 
χώρων, για το έτος 2017, έχουν καθορισθεί με την υπ’ αριθμ. 250/2016 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων. 
 Η πρότασή μας για το έτος 2018, είναι να παραμείνουν οι τιμές ως έχουν α) το 
τέλος κατάληψης για τα πεζοδρόμια και τους δρόμους από οικοδομικά υλικά,  όπως και β) 
το τέλος κατάληψης οδού ή δημοτικού χώρου από φορτηγά, βαρέα οχήματα, πρέσες 
μπετονιέρες, είναι κοινό και για τις δύο Δημοτικές Ενότητες. 
 

2) ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2017 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΤΙΜΗ σε € 
ανά τ.μ. για 
το έτος 
2017 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΣΕ € ανά τ.μ.  
για το έτος 2018 

α. Υπό ανοικοδομούντων με 
οικοδομικά υλικά ενιαίο τέλος 
χρήσεως για ολόκληρη την περιοχή 
του Δήμου ανά τ.μ. μηνιαίως:  

 
3,46 € 

 
3,46 €  

β. Από κατασκευαστικές εταιρείες με 
οικοδομικά υλικά και μπάζα ενιαίο 
τέλος χρήσεως για ολόκληρη την 
περιοχή του Δήμου το τ.μ. : 

  
6,49 € 

 
6,49 € 

 
 
3) 

ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ ΟΔΟΥ ή 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ  
             ΕΤΟ Σ 2017 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΤΙΜΗ σε € 
ανά τ.μ. για 
το έτος  
2017 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 
σε € ανά τ.μ. για το 
έτος  2018 

 Από φορτηγά, βαρέα οχήματα, 
πρέσες, μπετονιέρες κ.λ.π. 
ημερησίως: 

 
10,35 € 

 
10,35 € 

 
Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

Ισχύουσα τιμή 
σε € ανά τ.μ. 
για το έτος 
2017 

ΠΛΑΤΕΙΕΣ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

Προτεινόμενη 
τιμή σε € ανά 
τ.μ. για το 
έτος 2018 

1η Ζώνη: α)η οδός 28η 
Οκτωβρίου από την αρχή 
της,.μετά το Δημοτικό 
Γήπεδο του Βύζαντα, έως 
και τις σιδηροδρομικές 
γραμμές του Ο.Σ.Ε 
β) η οδός Χρ. Μωραΐτου, 
καθώς και για το τμήμα της 
οδού Γ. Σχινά, μεταξύ των 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1η Ζώνη: α)η οδός 28η 
Οκτωβρίου από την 
αρχή της,.μετά το 
Δημοτικό Γήπεδο του 
Βύζαντα, έως και τις 
σιδηροδρομικές γραμμές 
του Ο.Σ.Ε 
β) η οδός Χρ. Μωραΐτου, 
καθώς και για το τμήμα 
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οδών Ζεύξιδος μέχρι Σωτ. 
Δρίτσα, το τ.μ. ετησίως. 
γ)όλες οι παραλιακές οδοί, 
περιοχών Πάχης-Ήρεμου 
Κύματος, -Κινέττας –Βαρέας 
και Αλεποχωρίου το τ.μ. 
ετησίως  δ) η Πλατεία 
Βασιλίσσης Φρειδερίκης, το 
τ.μ. ετησίως 

10,36 € της οδού Γ. Σχινά, 
μεταξύ των οδών 
Ζεύξιδος μέχρι Σωτ. 
Δρίτσα, το τ.μ. ετησίως. 
γ)όλες οι παραλιακές 
οδοί, περιοχών Πάχης-
Ήρεμου Κύματος, -
Κινέττας –Βαρέας και 
Αλεποχωρίου το τ.μ. 
ετησίως  δ) η Πλατεία 
Βασιλίσσης Φρειδερίκης, 
το τ.μ. ετησίως 

10,36 € 

2η Ζώνη:  α) Η πλατεία Βασ. 
Κων/νου Β’, το τ.μ. ετησίως,     
β) το υπόλοιπο τμήμα της 
οδού 28ης Οκτωβρίου μετά 
το Δημοτικό Γήπεδο του 
Βύζαντα και τις 
σιδηροδρομικές γραμμές το 
Ο.Σ.Ε. έως το τέλος της, το 
τ.μ.  ετησίως 

 
 
 
6,92 € 

2η Ζώνη:  α) Η πλατεία 
Βασ. Κων/νου Β’, το τ.μ. 
ετησίως,     β) το 
υπόλοιπο τμήμα της 
οδού 28ης Οκτωβρίου 
μετά το Δημοτικό Γήπεδο 
του Βύζαντα και τις 
σιδηροδρομικές γραμμές 
το Ο.Σ.Ε. έως το τέλος 
της, το τ.μ.  ετησίως 

 
 
 
6,92 € 

3ηΖώνη: Όλες οι άλλες 
πλατείες και οδοί στα 
Μέγαρα το τ.μ. ετησίως 

 
 
5,19 €  

3ηΖώνη: Όλες οι άλλες 
πλατείες και οδοί στα 
Μέγαρα το τ.μ. ετησίως 

 
 
5,19 € 

 
Β)  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 

 
 
1) 

 
ΤΕΛΟΣ  
 

Ισχύουσα 
τιμή σε € 
ανά τ.μ. για 
το έτος  
2017 

Προτεινόμενη 
τιμή σε € 
ανά τ.μ. για το 
έτος  2018 

α) Τέλος χρήσεως οδών-πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων, ανά τ.μ. 

 
 4,10 € 

 
4,10 €  

β) Για κοινόχρηστους χώρους που 
αποτελούν προθήκη καταστημάτων 
με νάυλον και τέντες, το τ.μ. 
ετησίως: 

 
15,00 € 

 
15,00 € 

γ) Για κοινόχρηστους χώρους που 
αποτελούν προθήκη καταστημάτων 
με σίδερα και μόνιμα στηρίγματα με 
δομικά υλικά, τζάμια κ.λ.π., το τ.μ. 
ετησίως: 

 
30,00 € 

 
30,00 € 

       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) Εισηγείται στο Δ.Σ/λιο να καθορίσει για το έτος 2018, τις παρακάτω τιμές τέλους 
χρήσεως οδών- πλατειών κ.λ.π. Κοινοχρήστων Χώρων (με τις ήδη ισχύουσες τιμές του 
έτους 2017), που αφορούν α) το τέλος κατάληψης για τα πεζοδρόμια και τους δρόμους 
από οικοδομικά υλικά,  όπως και β) το τέλος κατάληψης οδού ή δημοτικού χώρου από 
φορτηγά, βαρέα οχήματα, πρέσες μπετονιέρες, είναι κοινό και για τις δύο Δημοτικές 
Ενότητες. 
 

2) ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2017 

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΣΕ € ανά τ.μ.  
για το έτος 2018 
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α. Υπό ανοικοδομούντων με 
οικοδομικά υλικά ενιαίο τέλος 
χρήσεως για ολόκληρη την περιοχή 
του Δήμου ανά τ.μ. μηνιαίως:  

  
3,46 €  

β. Από κατασκευαστικές εταιρείες με 
οικοδομικά υλικά και μπάζα ενιαίο 
τέλος χρήσεως για ολόκληρη την 
περιοχή του Δήμου το τ.μ. : 

  
6,49 € 

 
 
3) 

ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ ΟΔΟΥ ή 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ  
             ΕΤΟ Σ 2017 

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 
σε € ανά τ.μ. για το 
έτος  2018 

 Από φορτηγά, βαρέα οχήματα, 
πρέσες, μπετονιέρες κ.λ.π. 
ημερησίως: 

  
10,35 € 

 
Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

Προτεινόμενη 
τιμή σε € ανά 
τ.μ. για το έτος 
2018 

1η Ζώνη: α)η οδός 28η Οκτωβρίου 
από την αρχή της,.μετά το 
Δημοτικό Γήπεδο του Βύζαντα, 
έως και τις σιδηροδρομικές 
γραμμές του Ο.Σ.Ε 
β) η οδός Χρ. Μωραΐτου, καθώς 
και για το τμήμα της οδού Γ. 
Σχινά, μεταξύ των οδών Ζεύξιδος 
μέχρι Σωτ. Δρίτσα, το τ.μ. 
ετησίως. 
γ)όλες οι παραλιακές οδοί, 
περιοχών Πάχης-Ήρεμου 
Κύματος, -Κινέττας –Βαρέας και 
Αλεποχωρίου το τ.μ. ετησίως  δ) η 
Πλατεία Βασιλίσσης Φρειδερίκης, 
το τ.μ. ετησίως 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,36 € 

2η Ζώνη:  α) Η πλατεία Βασ. 
Κων/νου Β’, το τ.μ. ετησίως,     β) 
το υπόλοιπο τμήμα της οδού 28ης 
Οκτωβρίου μετά το Δημοτικό 
Γήπεδο του Βύζαντα και τις 
σιδηροδρομικές γραμμές το 
Ο.Σ.Ε. έως το τέλος της, το τ.μ.  
ετησίως 

 
 
 
6,92 € 

3ηΖώνη: Όλες οι άλλες πλατείες 
και οδοί στα Μέγαρα το τ.μ. 
ετησίως 

 
 
5,19 € 

 
Β)  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 
 
 
1) 

 
ΤΕΛΟΣ  
 

Προτεινόμενη 
τιμή σε € 
ανά τ.μ. για το 
έτος  2018 

α) Τέλος χρήσεως οδών-πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων, ανά τ.μ. 

 
4,10 €  

β) Για κοινόχρηστους χώρους που  
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αποτελούν προθήκη καταστημάτων 
με νάυλον και τέντες, το τ.μ. 
ετησίως: 

15,00 € 

γ) Για κοινόχρηστους χώρους που 
αποτελούν προθήκη καταστημάτων 
με σίδερα και μόνιμα στηρίγματα με 
δομικά υλικά, τζάμια κ.λ.π., το τ.μ. 
ετησίως: 

 
30,00 € 

 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   716/2017 
…………………….. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του την ανωτέρω υπ’ αριθ. 

716/2017 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας και συζήτησε και 
αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε και τις Δ/ξεις του Ν. 1080/80 περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως Δ/ξεων τινών της περί προσόδων των Ο.Τ.Α. νομοθεσίας, αυτές 
του Ν. 1828/89 καθώς και του άρθρου 20 του Ν.2362/95 και τo άρθρ. 267 παρ. 4 
του Ν.3852/2010. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 

        Α) Εγκρίνει υπ’ αριθ. 716//2017 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου μας και καθορίζει τέλη χρήσεως οδών, πλατειών κ.λ.π. κοινοχρήστων 
χώρων για το έτος 2018 (με τις ήδη ισχύουσες τιμές του έτους 2017), οριζομένων, 
ως κάτωθι:  
 
  Τα τέλη α) κατάληψης για τα πεζοδρόμια και τους δρόμους από οικοδομικά υλικά,  
όπως και β) το τέλος κατάληψης οδού ή δημοτικού χώρου από φορτηγά, βαρέα 
οχήματα, πρέσες μπετονιέρες, θα είναι κοινό και για τις δύο Δημοτικές Ενότητες. 
 
2) ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΥ 

ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ  
ΕΤΟΣ 2018 

 ΤΙΜΗ σε  € ανά τ.μ.  για 
το έτος 2018 

α. Υπό ανοικοδομούντων με οικοδομικά 
υλικά ενιαίο τέλος χρήσεως για ολόκληρη 
την περιοχή του Δήμου ανά τ.μ. μηνιαίως:  

  
3,46 € 

β. Από κατασκευαστικές εταιρείες με 
οικοδομικά υλικά και μπάζα ενιαίο τέλος 
χρήσεως για ολόκληρη την περιοχή του 
Δήμου το τ.μ. : 

  
6,49 € 

 
 
3) 

 
ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ ΟΔΟΥ ή 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟ Σ 2018 

  
ΤΙΜΗ σε € ανά τ.μ. για το 
έτος  2018 

 Από φορτηγά, βαρέα οχήματα, πρέσες, 
μπετονιέρες κ.λ.π. ημερησίως: 

  
10,35 € 
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Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 Τιμή σε € ανά τ.μ. για το 
έτος 2018 

1η Ζώνη:  
α) η οδός 28η Οκτωβρίου από την αρχή της,.μετά το 

Δημοτικό Γήπεδο του Βύζαντα, έως και τις 
σιδηροδρομικές γραμμές του Ο.Σ.Ε 

β) η οδός Χρ. Μωραΐτου, καθώς και για το τμήμα της 
οδού Γ. Σχινά, μεταξύ των οδών Ζεύξιδος μέχρι 
Σωτ. Δρίτσα, το τ.μ. ετησίως. 

γ) όλες οι παραλιακές οδοί, περιοχών Πάχης-Ήρεμου 
Κύματος, -Κινέττας –Βαρέας και Αλεποχωρίου το 
τ.μ. ετησίως   

δ) η Πλατεία Βασιλίσσης Φρειδερίκης, το τ.μ. ετησίως 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,36 € 

2η Ζώνη:   
α) Η πλατεία Βασ. Κων/νου Β’, το τ.μ. ετησίως,   
β) το υπόλοιπο τμήμα της οδού 28ης Οκτωβρίου μετά 

το Δημοτικό Γήπεδο του Βύζαντα και τις 
σιδηροδρομικές γραμμές το Ο.Σ.Ε. έως το τέλος 
της, το τ.μ.  ετησίως 

 
 
 

6,92 € 

3ηΖώνη:  
Όλες οι άλλες πλατείες και οδοί στα Μέγαρα το τ.μ. 
ετησίως 

 
 

5,19 € 

 
Β)  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 

 
 
1) 

 
ΤΕΛΟΣ 

 

Τιμή σε € ανά τ.μ. για το 
έτος  2018 

α) Τέλος χρήσεως οδών-πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων, ανά τ.μ. 

 
4,10 € 

β) Για κοινόχρηστους χώρους που αποτελούν 
προθήκη καταστημάτων με νάυλον και τέντες, το 
τ.μ. ετησίως: 

 
15,00 € 

γ) Για κοινόχρηστους χώρους που αποτελούν 
προθήκη καταστημάτων με σίδερα και μόνιμα 
στηρίγματα με δομικά υλικά, τζάμια κ.λ.π., το τ.μ. 
ετησίως: 

 
30,00 € 

 

  2) ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 ΤΙΜΗ σε € ανά τ.μ.  για το 
έτος 2018 

 α. Υπό ανοικοδομούντων με οικοδομικά υλικά 
ενιαίο τέλος χρήσεως για ολόκληρη την 
περιοχή του Δήμου ανά τ.μ. μηνιαίως:  

 
 

 
 

3,46 €  

 β. Από κατασκευαστικές εταιρείες με 
οικοδομικά υλικά και μπάζα ενιαίο τέλος 
χρήσεως για ολόκληρη την περιοχή του 
Δήμου το τ.μ. : 

  
 

 
 
 
 

6,49 € 

3) ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ ΟΔΟΥ ή 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ  2018 

  

 Από φορτηγά, βαρέα οχήματα, πρέσες, 
μπετονιέρες κ.λ.π. ημερησίως: 

  
10,35 € 
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          Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πιλίλης Σωτήριος, Χοροζάνης Αντώνιος, 
Μαρινάκης Ιωάννης και Δρένης Αθανάσιος μειοψηφούν 
 
          Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.   

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 280/2017.                 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 Δήμας Ιωάννης Δρυμούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσμόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος 

 Σταμούλης Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης 

 Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος 
 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Καράμπελας Κων/νος Δρένης Αθανάσιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 

 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 

 Πολυχρόνης Ιερόθεος  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
Δήμαρχος Μεγαρέων 

  
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 


