
 

 

Μέγαρα, 17 Οκτωβρίου 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επιστρέφουν στη δικαιοδοσία του Δήμου Μεγαρέων 
τα λιμάνια Πάχης και Νέας Περάμου 

 

Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016, ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης 

Σταμούλης, είχε πολύωρη συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής κ. Δρίτσα Θοδωρή και τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων κ. Λαμπρίδη 

Χρήστο. 

Αντικείμενο της συνάντησης και της συζήτησης, που ακολούθησε σε πολύ 

φιλικό κλίμα ήταν το αίτημα του Δήμου Μεγαρέων, σχετικά με την Διαχείριση των 

Λιμανιών Πάχης και Νέας Περάμου καθώς και της παράκτιας ζώνης αυτών. 

Τα επιχειρήματα, που αναπτύχθηκαν στον κ. Υπουργό, ήταν σε γενικές 

γραμμές τα παρακάτω: 

Η Διοίκηση του Δήμου επιθυμεί να αναπλάσει τις ζώνες των λιμανιών επ’ 

ωφελεία των δημοτών, αλλά και να τις αξιοποιήσει και αναπτύξει με τρόπο, που να 

αποφέρουν έσοδα στον Δήμο και αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει όσο τα λιμάνια 

παραμένουν στη δικαιοδοσία του Ο.Λ.Ε. 

Με την υπάρχουσα κατάσταση ο Δήμος κάνει όλες τις εργασίες στα λιμάνια 

(φροντίζει τους κήπους, τις παιδικές χαρές, την καθαριότητα, τον ηλεκτροφωτισμό 

κλπ), αλλά τον έλεγχο τον έχει ο Ο.Λ.Ε και είναι αυτός, που εισπράττει τα έσοδα από 

τα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων και από τις όποιες άλλες δράσεις, που 

γίνονται στα λιμάνια και όχι ο Δήμος, που χρησιμοποιεί προσωπικό, μηχανήματα 

και ξοδεύει χρήματα για την συντήρηση.  

Ο Υπουργός τοποθετήθηκε θετικά στο συγκεκριμένο αίτημα και σύντομα, 

αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες, η Διαχείριση 

των δύο λιμανιών της Πάχης και της Νέας Περάμου, θα παραχωρηθεί στο Δήμο 



Μεγαρέων με ότι καλό αυτό συνεπάγεται, για την ανάπτυξη και προβολή του Δήμου 

μας. 

Η συνάντηση με τον κ. Υπουργό έγινε με την παρουσία του Βουλευτή της 

Περιφέρειας Αττικής κ. Πάντζα Γιώργου, η συμβολή του οποίου ήταν καθοριστική 

στην όλη προσπάθεια, που καταβάλλει η Διοίκηση του Δήμου για την επιστροφή 

της Διαχείρισης των λιμανιών Νέας Περάμου και Πάχης στην δικαιοδοσία του 

Δήμου Μεγαρέων. 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας 
& Δημοσίων Σχέσεων 

 


