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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 2/22-2-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ.  44/2017 
Περί απαλλαγής των κατοίκων του ∆ήµου 

Μεγαρέων της πληρωµής των εντός των ορίων 
του ∆ήµου µας πλευρικών διοδίων της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. 

  
      Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 22 Φεβρουαρίου 
2017 ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 2789/17-2-2017 
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 25 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Ρήγα Ελένη 

 
Ρήγα Ιωάννα 

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

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης 
Γρηγόριος καθώς και οι Πρόεδροι των Σ/λίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Μεγαρέων 
και Ν. Περάµου κ.κ. Μουσταϊρας Ηλίας και Λιώτας ∆ηµοσθένης αντίστοιχα. 
       Στην αρχή της υπ’ αριθ. 26/2017 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαργέτης Παναγιώτης. 

………………………………………………………………………………………….. 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 24ο  θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 

περί του εν περιλήψει αντικειµένου εκθέτει στα µέλη  του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
το οξύ πρόβληµα που συνεχίζει να υπάρχει  στην πόλη µας από τα εντός των 
ορίων του ∆ήµου µας πλευρικών διοδίων της Ν.Ε.Ο.Α.Κ και δίδει τον λόγο στον 
κ. ∆ήµαρχο. 
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       Λαβών τον λόγο ο κ. ∆ήµαρχος προτείνει σχετικό ψήφισµα που έχει ως εξής: 
 «∆ιαµαρτυρόµαστε έντονα στο αρµόδιο Υπουργείο Υποδοµών 
Μεταφορών και ∆ικτύων, διότι παρά τις µακρόχρονες προσπάθειες και 
παραστάσεις των διοικήσεων του ∆ήµου µας και παρά τις υποσχέσεις των 
αρµοδίων για λύση του προβλήµατος,  εξακολουθούν να λειτουργούν τα 
πλευρικά διόδια της ΝΕΟΑΚ, που βρίσκονται εντός των ορίων του ∆ήµου µας.  
  Προς τούτο. Ολόκληρο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οι φορείς και οι σύλλογοι 
των πόλεών µας, Μεγάρων και Ν. Περάµου, απαιτούµε την απαλλαγή των 
κατοίκων του ∆ήµου Μεγαρέων από την  πληρωµή των εντός των ορίων του 
∆ήµου µας πλευρικών διοδίων (Πάχης και Ν. Περάµου). 
 Είναι αδιανόητο και εκτός κάθε λογικής, µε την υπάρχουσα λόγω κρίσεως 
οικονοµική κατάσταση, να υπάρχουν µερικές χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι 
αναγκάζονται να πληρώνουν καθηµερινά διόδια εντός των ορίων του ∆ήµου 
τους, για να µεταβούν στις δουλειές τους και στα κτήµατά τους και στη συνέχεια 
να ξαναπληρώνουν για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. 
 Παρακαλούµε για την άµεση επέµβαση του κ. Υπουργού για την 
αποκατάσταση της ολοφάνερης αδικίας, µε την απαλλαγή των κατοίκων του 
∆ήµου µας, από τα πλευρικά διόδια εντός των ορίων αυτού.  
 Σε αντίθετη περίπτωση σύσσωµος ο λαός των Μεγάρων  και της                    
Ν. Περάµου θα προβεί σε δυναµικές κινητοποιήσεις».  
 
         Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγείται στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
να εγκριθεί το ψήφισµα που πρότεινε ο κ. ∆ήµαρχος.  
         Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα και 
µετά από διαλογική συζήτηση. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
&  

ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 

 
 Α) Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος: 

 
«∆ιαµαρτυρόµαστε έντονα στο αρµόδιο Υπουργείο Υποδοµών 

Μεταφορών και ∆ικτύων, διότι παρά τις µακρόχρονες προσπάθειες και 
παραστάσεις των διοικήσεων του ∆ήµου µας και παρά τις υποσχέσεις των 
αρµοδίων για λύση του προβλήµατος,  εξακολουθούν να λειτουργούν τα 
πλευρικά διόδια της ΝΕΟΑΚ, που βρίσκονται εντός των ορίων του ∆ήµου µας.  
  Προς τούτο. Ολόκληρο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οι φορείς και οι σύλλογοι 
των πόλεών µας, Μεγάρων και Ν. Περάµου, απαιτούµε την απαλλαγή των 
κατοίκων του ∆ήµου Μεγαρέων από την  πληρωµή των εντός των ορίων του 
∆ήµου µας πλευρικών διοδίων (Πάχης και Ν. Περάµου). 
 Είναι αδιανόητο και εκτός κάθε λογικής, µε την υπάρχουσα λόγω κρίσεως 
οικονοµική κατάσταση, να υπάρχουν µερικές χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι 
αναγκάζονται να πληρώνουν καθηµερινά διόδια εντός των ορίων του ∆ήµου 
τους, για να µεταβούν στις δουλειές τους και στα κτήµατά τους και στη συνέχεια 
να ξαναπληρώνουν για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. 
 Παρακαλούµε για την άµεση επέµβαση του κ. Υπουργού για την 
αποκατάσταση της ολοφάνερης αδικίας, µε την απαλλαγή των κατοίκων του 
∆ήµου µας, από τα πλευρικά διόδια εντός των ορίων αυτού.  
 Σε αντίθετη περίπτωση σύσσωµος ο λαός των Μεγάρων  και της Ν. 
Περάµου θα προβεί σε δυναµικές κινητοποιήσεις.  
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Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό  44/2017. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 ∆ήµας Ιωάννης Παπαπανούσης Νικόλαος 
Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική ∆ρυµούσης Κων/νος 
Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Σταµούλης Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης 
Ο Πρόεδρος της  Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
Μουσταϊρας Ηλίας Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Ο Πρόεδρος της Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
∆ηµ.Κοιν. Ν.Περάµου Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
Λιώτας ∆ηµοσθένης Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


