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Δ Η Μ Ο Σ  Μ Ε Γ Α Ρ Ε Ω Ν  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
         ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
  
 Εκ  του υπ’ αριθ. 3/20-2-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Σ/λίου 
Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων. 

 
Αριθ. Αποφ.: 14/2018 

Προτάσεις περί πολιτιστικής και αισθητικής 
αναβάθμισης της πόλεως των Μεγάρων. 

  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 20 Φεβρουαρίου 
2018 ημέρα Τρίτη & ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της 
Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 3264/16-2-2018 εγγράφου 
προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μουσταΐρα Ηλία, που επιδόθηκε σε κάθε 
ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά 
επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 79, και 83 του Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 11 
Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 9 ήτοι: 
 

Παρόντες Σ/λοι 
1. Μουσταϊρας Ηλίας,  Πρόεδρος 
2. Στρατιώτης Δημήτριος 
3. Δήμου Βενετία 
4. Αντωνίου Αναστασία  
5. Χαλόφτης Παναγιώτης 
6. Αιγινίτης Σπυρίδων 
7. Φυλακτός Δημήτριος 
8. Τσουρουφλή Δέσποινα 
9. Βόρδος Δημήτρης 

    Απόντες Σ/λοι 
 

Τοπάλη Δήμητρα 
Μακρυγιάννης Κων/νος 

 

 
Ο κ. Πρόεδρος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται ο Δήμαρχος κ. Σταμούλης Γρηγόριος, η 
Αντιδήμαρχος κα Ρήγα Ελένη και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κολάτας Ιωάννης. 

Το Συμβούλιο ομοφώνως αποφάσισε όπως το 4ο θέμα της ημερησίας 
Δ/ξεως να συζητηθεί ως 1ο . 
………………………………………………………………………………………….. 

Αρχομένης της συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 4ο θέμα της 
ημερησίας Δ/ξεως  περί του εν περιλήψει αντικειμένου το οποίο το Συμβούλιο της 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ομοφώνως αποφάσισε να συζητηθεί 
ως 1ο και δίδει τον λόγο στην κα Παπαηλία Μ., κάτοικο Μεγάρων, η οποία 
παρίσταται στην συνεδρίαση και εκθέτει τα εξής:  

 
«κ.Άρχοντες της δημοτικής Αρχής (συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης), 

αγαπητοί μου συμπολίτες. Θέλησα να σας προβληματίσω πάντα καλοπροαίρετα, 
για ορισμένα θέματα που αφορούν την πόλη μας. Μετά από πολλές ερωτήσεις που 
έχουν τεθεί σ' εμένα και πιθανόν σε πολλούς από εσάς από ξένους της πόλεως μας 
κατοίκους, αλλά και από αυτούς πού διαμένουν εδώ και αγαπούν την πόλη μας, με 
έβαλαν σε σκέψεις και εύλογες απορίες.  Μερικές από τις ερωτήσεις τους είναι: 
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Εσείς οι Μεγαρίτες που είστε ευλογημένοι να ζείτε σε μια προνομιούχα 

περιοχή της Ελλάδας και ή ιστορία σας πηγαίνει πίσω στα βάθη των αιώνων, 
βγάλατε μεγάλες προσωπικότητες που έμειναν και άφησαν πίσω τους ιστορικές 
παρακαταθήκες με την ζωή τους τα έργα τους και τις επιστημονικές γνώσεις τους. 
Ο ΒΥΖΑΣ όπου πήρε το όνομα του ολόκληρη χιλιετής αυτοκρατορία και μία 
μουσική παράδοση μέχρι σήμερα. Ο Ευπαλίνος με τα αθάνατα έργα του. Ο 
Θέογνης ο ποιητής.Ο Σουσαρίων, τόσοι πλείστοι ολυμπιονίκες όπως ο ΄Ορσιππος. 
Η Μεγαρική σχολή όπου διδάχθηκαν μεγάλες προσωπικότητες (Πλάτων κ.π.άλλοι), 
όπου χάνονται στο βάθος της ιστορίας, γιατί δεν ονομάσατε τις κεντρικές πλατείες 
της πόλεως σας με ονόματα των λαμπρών αυτών ιστορικών προσώπων.Αυτοί 
τίμησαν την πόλη τους.Εσείς γιατί τους αφήσατε στην λήθη της ιστορίας? Η απορία 
ή δική μου μεμονωμένα; τί να τους πω; Εμείς ως Μεγαρικός λαός τι να τους 
απαντήσουμε; Ότι την λέμε πλατεία Λυτάρα και την κεντρική «Χ» όνομα διότι κανείς 
δεν το θυμάται; Η ερώτηση μου; Από την σύσταση του Ελληνικού κράτους, μετά 
την απελευθέρωση από τους τούρκους, πέρασαν τόσες και το δημοτικές αρχές. 
Καμία δεν σκέφτηκε να ονομάσει τις όμορφες πλατείες μας, με ονόματα των 
προγραφόμενων προσώπων; Να μάθουν οι νέες γενεές των παιδιών και των 
εγγονών μας γιατί οι πλατείες ονομάστηκαν έτσι και να μείνει στην συνείδηση τους 
και στην μνήμη τους; Μήπως ή σημερινή δημοτική αρχή και όλο το δημοτικό 
συμβούλιο κάνουν την διαφορά; Όταν θα έρχονται στην πόλη μας από αλλού, όταν 
θα διαβάζουν τα ονόματα αυτά, θα λέγουν: α!!! ώστε από εδώ ήταν; από τα 
Μέγαρα; Ώστε ή πόλη αυτή προσέφερε στην Ελληνική καί στήν παγκόσμια ιστορία 
πολιτισμό? 

Με τα προγραφόμενα μου έκανα μία καλοπροαίρετη επισήμανση, ώστε να 
μην αφήσουμε τα λάθη του παρελθόντος να μας προσπεράσουν». 

 
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος δίδει τον λόγο στον Σύμβουλο κ. Χαλόφτη 

Παναγιώτη, ο οποίος λαβών τον λόγο εκθέτει στα μέλη της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ τα εξής: 

 
«Προτείνω την ελευθέρωση των δρόμων και των πεζοδρομίων από τις 

παράνομες καταλήψεις κάποιων, προκειμένου να έχουν εξασφαλισμένη θέση  
(πολλές φορές και θέσεις) στάθμευσης μπροστά από τα σπίτια τους.  
Η απαιτούμενη δράση αυτή, θα επιφέρει αισθητική αναβάθμιση της πόλης αφού θα 
απομακρυνθούν σπασμένα τελάρα, σπασμένες καρέκλες, γλάστρες με ξεραμένα 
λουλούδια, τσιμέντα και ότι άλλο σκαρφιστεί κανείς. Επειδή η λειτουργία Δημοτικής 
Αστυνομίας στον Δήμο μας για λόγους γραφειοκρατικούς της εκάστοτε κεντρικής 
εξουσίας, από ότι φαίνεται δεν είναι εφικτό να γίνει στην παρούσα θητεία μας, ζητώ 
να ασκηθεί η δέουσα πίεση στους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για την 
υλοποίηση των προαναφερομένων, εφαρμόζοντας τον ψηφισμένο και σε ισχύ 
Κανονισμό Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Μεγαρέων για τον σκοπό 
αυτό. Ακόμη, να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να καταγγέλλουν τέτοιες 
παρανομίες. Με τον τρόπο αυτό και την αισθητική θα βελτιώσουμε αλλά και την 
οικονομική κατάσταση του Δήμου, αφού έτσι θα έχουμε σημαντικές εισπράξεις από 
παράνομες καταπατήσεις Δημοτικών χώρων (εξαιρουμένης της κυρίως 
στάθμευσης)» 

Το Συμβούλιο της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ αφού έλαβε υπ’ 
όψη τις ανωτέρω προτάσεις και μετά από διαλογική συζήτηση . 
          Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
Α) Εγκρίνει τις προτάσεις που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης 

περί πολιτιστικής και αισθητικής αναβάθμισης της πόλεως των Μεγάρων. 
 
Β) Συγκροτεί επιτροπή αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων: 
α) Ηλία Μουσταίρα , Πρόεδρο  
β) Παναγιώτη Χαλόρτη, Σύμβουλο  (εκπρόσωπο συμπολίτευσης) 
γ) Δημήτριο Βόρδο, (εκπρόσωπο αντιπολίτευσης) 

αντικείμενο της οποίας θα είναι η συλλογή, η καταγραφή και η επεξεργασία 
απόψεων για ενδεχόμενη μετονομασία πλατειών της πόλεως. 
 
 Γ) Να σταλεί η παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – 
Τμήμα Εσόδων καθώς και στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο 
περιεχόμενο της οποίας εμπεριέχεται η πρόταση για την τήρηση του Κανονισμού 
Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων που θα επιφέρει  την βελτίωση της αισθητικής 
εικόνας και  της λειτουργικότητας στην πόλη μας . 
 

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 14/2018 

……………………………………………………………………………….………….       
 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο Πρόεδρος 

 
Μουσταΐρας Ηλίας 

 

 

Οι Σύμβουλοι 

1. Στρατιώτης Δημήτριος 
2. Δήμου Βενετία 
3. Αντωνίου Αναστασία  
4. Χαλόφτης Παναγιώτης 
5. Αιγινίτης Σπυρίδων 
6. Φυλακτός Δημήτριος 
7. Τσουρουφλή Δέσποινα 
8. Βόρδος Δημήτρης 

                                               
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Μέγαρα…………………. 
Ο Πρόεδρος του Σ/λίου  

Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων 
 
 
 

Ηλίας Γ. Μουσταΐρας  
 
 


