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∆ Η Μ Ο Σ  Μ Ε Γ Α Ρ Ε Ω Ν  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
         ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

  
 Εκ  του υπ’ αριθ. 5/17-4-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Σ/λίου 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων. 
 

 
 

Αριθ. Αποφ.:  22/2018 

Αίτηµα προς την Περιφερειακή Ενότητα 
∆υτικής Αττικής για επιπρόσθετη υγειονοµική 

µέριµνα απεντόµωσης και µυοκτονίας σε 
χώρους της ∆ηµοτικής Ενότητας Μεγάρων του 

∆ήµου Μεγαρέων. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 17 Απριλίου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 21:00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Σ/λιο 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 7792/13-4-2018 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 ∆/ξεις των άρθρων 79, και 83 του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 11 Σ/λων 
ευρέθησαν παρόντες 7 ήτοι: 
 

Παρόντες Σ/λοι 
1. Μουσταϊρας Ηλίας,  Πρόεδρος 
2. Στρατιώτης ∆ηµήτριος 
3. Αντωνίου Αναστασία  
4. Χαλόφτης Παναγιώτης 
5. Αιγινίτης Σπυρίδων 
6. Μακρυγιάννης Κων/νος 
7. Τσουρουφλή ∆έσποινα 

 

Απόντες Σ/λοι 
 

∆ήµου Βενετία 
Τοπάλη ∆ήµητρα 
Φυλακτός ∆ηµήτριος 
Βόρδος ∆ηµήτρης 

Ο κ. Πρόεδρος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 2ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί του 
εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του Σ/λίου της 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ τα εξής: 

α) Την από 04-04-2018 (αρ.πρωτ.∆ήµου 7508/4-4-2018) αίτηση του κ. Ιωάννη 
Μουρτζούκου, Πρόεδρο του «Σωµατείου Καταστηµαταρχών Εστίασης Μεγάρων 
και Ν. Περάµου», που έχει ως ακολούθως: 

«Παρακαλούµε να µεριµνήσετε για τον ψεκασµό όλων των περιοχών του ∆ήµου 
µας για την πρόληψη και αντιµετώπιση του προβλήµατος που προέκυψε τον 
προηγούµενο  χρόνο 2017 “καλοκαίρι” µε το θέµα των κουνουπιών.  Λόγω της 
καλοκαιρινής περιόδου που θα µας έρθει για να µην δηµιουργηθούν τα ίδια θέµατα.  
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων».  

 
β) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 7083/18-4-2018 (αρ.πρωτ.∆ήµου 8101/2018) αίτηση 

του «Εµπορικού Συλλόγου Μεγάρων»,  που έχει ως ακολούθως: 
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«Αξιότιµε ∆ήµαρχε Μεγαρέων κ. Γρηγόριε  Σταµούλη, 
Μετά από πολλές καταγγελίες µελών του Εµπορικού Συλλόγου Μεγάρων - κυρίως 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος- σχετικά µε την έντονη παρουσία 
ενοχλητικών εντόµων, επικίνδυνων για τη δηµόσια υγεία, θα θέλαµε να 
παρακαλέσουµε για τις άµεσες ενέργειες σας ώστε να αποφευχθεί το έντονο 
πρόβληµα της περσινής καλοκαιρινής περιόδου το οποίο ήταν αποτρεπτικό για 
τους καταναλωτές και επικίνδυνο για τη δηµόσια υγεία των συµπολιτών µας. 
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων» . 
 
 Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος εκθέτει στα µέλη του Συµβουλίου της 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΡΕΩΝ τα εξής: 

 
«Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,  
Όπως όλοι γνωρίζετε, για να έχουµε Άνοιξη και Καλοκαίρι µε µειωµένο 

πληθυσµό κουνουπιών δεν αρκεί µόνο η έγκαιρη έναρξη των ψεκασµών. 
Χρειάζεται τόσο η συνέργεια των ∆ήµων, όσο και η συνδροµή των πολιτών. Τα 
φρεάτια οµβρίων και αποχέτευσης, οι πλατείες, τα πάρκα αλλά και οι κήποι και οι 
γλάστρες στις αυλές κατοικιών είναι σηµεία συγκέντρωσης των κουνουπιών και ο 
καθένας από µας οφείλει να δράσει αποτρεπτικά ώστε να µην υπάρχουν 
λιµνάζοντα νερά. 

Η Περιφέρεια Αττικής δια της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής υλοποιεί 
ψεκασµούς κάθε χρόνο στο πλαίσιο του προγράµµατος καταπολέµησης των 
κουνουπιών.  

Με δεδοµένο το κακό προηγούµενο την περυσινή αντίστοιχη περίοδο του 
καλοκαιριού του 2017, όπου κυριολεκτικά η Πόλη µας είχε γεµίσει µε κουνούπια 
καθώς είχαν αυξηθεί κατά πολύ οι εστίες αναπαραγωγής αυτών στην ευρύτερη 
περιοχή µας, θα θέλαµε πριν να είναι αργά να αντιµετωπιστεί, πέραν των 
προγραµµατισµένων ψεκασµών, να υπάρξει µέριµνα από την οικεία  αρµόδια 
∆/νση της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής και να δροµολογηθούν επιπρόσθετοι οικολογικοί 
ψεκασµοί σε ρέµατα και εν γένει εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών µε ισχυρή 
δραστική ουσία έτσι ώστε να αποφύγουµε όσο είναι εφικτό την ανυπόφορη 
κατάσταση που είχε δηµιουργηθεί µε σοβαρό αντίκτυπο όχι µόνο στην υγεία των 
συµπολιτών αλλά και στην δραµατική µείωση της κίνησης των καταστηµάτων 
µεσούσης της τουριστικής περιόδου. 

Για το λόγο αυτό θα θέλαµε να ενηµερωθούµε τόσο για το ήδη υπάρχων 
πρόγραµµα των ψεκασµών όσο και να αιτηθούµε-πιέσουµε για τον 
προγραµµατισµό επιπρόσθετης µέριµνας και ενεργειών που πρέπει να λάβουν 
χώρα προς αποφυγή και επίλυση του προβλήµατος».  
 

   Το Συµβούλιο της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ αφού έλαβε υπ’ 
όψη τα ανωτέρω και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

  Αφού είδε και τις ∆/ξεις του Ν. 3852/2010. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 

    Α) Αιτείται στην Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής  τον 
προγραµµατισµό επιπρόσθετης υγειονοµικής µέριµνας απεντόµωσης και 
µυοκτονίας προς αποφυγή και επίλυση του προβλήµατος καταπολέµησης των 
κουνουπιών, σε χώρους της ∆ηµοτικής Ενότητας Μεγάρων του ∆ήµου Μεγαρέων. 
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 Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµ. 22/2018. 

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

Ο Πρόεδρος 
 

Μουσταΐρας Ηλίας 
 

 

Οι Σ/λοι 
1. Στρατιώτης ∆ηµήτριος 
2. Αντωνίου Αναστασία  
3. Χαλόφτης Παναγιώτης 
4. Αιγινίτης Σπυρίδων 
5. Μακρυγιάννης  Κων/νος 
6. Τσουρουφλή ∆έσποινα 

 
                                              ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο Πρόεδρος του Σ/λίου  
∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων 

 
. 
 

Ηλίας Γ. Μουσταΐρας  


