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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Με παρζμβαςη του Δημάρχου 
 ςτα ίδια  περυςινά επίπεδα 

 οι μιςθωτικζσ αξίεσ των αιγιαλών  
 

Οι ενζργειεσ τθσ Διοίκθςθσ του Διμου Μεγαρζων και οι πιζςεισ 
προςωπικά του Δθμάρχου Μεγαρζων κ. Γρηγόρη Σταμοφλη προσ τισ 
ςυναρμόδιεσ Υπθρεςίεσ  και ςτον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη 
Τςακαλώτο  είχαν κετικι ζκβαςθ  κι ζφεραν κετικό αποτζλεςμα ζτςι 
ώςτε οι επιχειρθματίεσ που εκμεταλλεφονται τον αιγιαλό είτε με 
τραπεηοκακίςματα είτε με ξαπλώςτρεσ να χρεωκοφν το ίδιο ποςό που 
ίςχυε για τθν περυςινι περίοδο κι όχι αυξθμζνθ όπωσ ικελε θ 
Κτθματικι Υπθρεςία του Δθμοςίου και θ Γενικι Γραμματεία Δθμόςιασ 
Περιουςίασ. 

Συγκεκριμζνα θα πληρώςουν 10,34 Ευρώ ανά τετραγωνικό 
μζτρο όπωσ το αίτημα του Δήμου κι ΟΧΙ 15.00 Ευρώ, που ήθελε η νζα 
απόφαςη. 

Το Δθμοτικό Συμβοφλιο εξάλλου είχε λάβει επικουρικά ομόφωνθ 
απόφαςθ ςτθρίηοντασ το αίτθμα του Δθμάρχου εναντίον κάκε πικανισ 
αφξθςθσ τθσ τιμισ με τθν οποία οι επιχειρθματίεσ κα επιβαρφνοντο ςε 
ποςοςτό 50 %, επι πλζον. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ απευκφνκθκε με 
ςχετικό ζγγραφό του (6964/27.3.2018) ςτον Υπουργό Οικονομικών κ. 
Ευκλείδη Τςακαλώτο με κοινοποίθςθ ςτθν Γενικι Γραμματζα Δθμοςίασ 
Περιουςίασ κ. Πζρκα Θεοκτίςτη και ςτον Προϊςτάμενο Κτθματικισ 
Υπθρεςίασ Πειραιά, Νιςων & Δυτικισ Αττικισ κ. Πατρώνη Δημήτρη. 



 Υποςτιριξε ότι θ προτεινόμενθ αναπροςδιοριηόμενθ μιςκωτικι 
αξία 15.00 ευρώ ανα τετραγωνικό από 10.34 Ευρώ ιταν υπζρογκθ και 
καταδικαςτικι για κάκε επιχειρθματία,  αυτιν τθν εποχι μάλιςτα που ο 
Διμοσ ζχει κθρυχτεί μζχρι 15 Μαϊου 2018 ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ 
ανάγκθσ πολιτικισ προςταςίασ  εξαιτίασ των πλθμμυρών τθσ 15θσ 
Νοεμβρίου 2017, όπου οι επιχειριςεισ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ ζχουν 
περιζλκει ςε δεινι κατάςταςθ λόγω τθσ γενικισ οικονομικισ κρίςθσ  και 
των πολλαπλών ςοβαρότατων προβλθμάτων,  που δθμιουργικθκαν 
από τθ κεομθνία. 

“Προτείνουμε”, καταλιγει ςτο ζγγραφό του ο κ. Σταμοφλθσ,  “ωσ 
το ελάχιςτο που μπορεί να γίνει για να βοηθηθοφν οι πληγείςεσ 
επιχειρήςεισ να παραμείνουν οι τιμζσ ωσ ζχουν και να μην γίνει καμία 
επιπλζον αφξηςη η οποία εκτόσ από υπζρογκη και καταςτρεπτική 
θεωρείται και αδιανόητη”. 

Υςτερα από αυτά και τισ ςυνεχείσ προςωπικζσ οχλιςεισ του 
Δθμάρχου προσ το Υπουργείο και  τισ ςυναρμόδιεσ υπθρεςίεσ, οι τιμζσ 
παραμζνουν ςτα περυςινά επίπεδα χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ. 
  Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ, μετά τθν ςχετικι 
απόφαςθ, ςιμερα διλωςε τα εξισ: 
« Τόςο ο Υπουργόσ όςο και οι ςυναρμόδιοι κατενόθςαν το μζγεκοσ και 
τθ ςοβαρότθτα του πραγματικοφ προβλιματοσ και κακιλωςαν τθν τιμι 
ςτα περυςινά επίπεδα και ζτςι οι επιχειρθματίεσ κα μπορζςουν να 
λειτουργιςουν χωρίσ ιδιαίτερα προβλιματα και ο Διμοσ δεν κα 
απωλζςει ζςοδα. 

Οι πιζςεισ μασ και οι ςυνεχείσ παραςτάςεισ ςτο Υπουργείο 
οικονομικών ζφεραν το κετικό αυτό αποτζλεςμα.» 
 
    

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων Σχζςεων 


