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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 1/20-1-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 
 

  
Αριθ.αποφ. 13/2016 

Γνωµοδότηση του ∆ηµοτικού Σ/λίου επί του 
περιεχοµένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάµενης πτηνοτροφικής 
µονάδας συνολικής δυναµικότητας 18.108 ορνίθων 
αυγοπαραγωγής (120,72 ισοδύναµα) στην εκτός 
σχεδίου περιοχή «Τούτουλη» ∆ήµου Μεγαρέων. 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα                       
20 Ιανουαρίου 2016 ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ 
αριθ. 701/15-1-2016 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 30 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Βογιατζή Εµµανουέλα 

 
Κολάτας Ιωάννης 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος Σταµούλης Ιωάννης 
Μαυροειδή Βασιλική Μαρινάκης Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πιλίλης Σωτήριος  
∆ήµας Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων.  
Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος  
Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος  
Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης  
Παπανίκος ∆ηµήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ.  
Ρήγα Ιωάννα ∆ρένης Αθανάσιος  
Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος  
Καστάνη Αικατερίνη Γρίβα Παναγιώτα  
Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης  
Ρήγα Ελένη Χοροζάνης Αντώνιος  ∆ηµ.Λιώτας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Παπαπανούσης Νικόλαος Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµ.Κοινότητας Ν.Περάµου 
  

Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 

Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κ. 
Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 1/2016 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σ/λος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 
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Στην αρχή της υπ’ αριθ. 2/2016 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σ/λος 
κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 14/2016 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σ/λος κ. Λέλης Μελέτιος. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 14/2016 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σ/λος 
κ. Λέλης Μελέτιος. 
………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 14ο  θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και  θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Σ/λίου το υπ’ αριθ. Πρωτ.οικ. 241548/11-12-2015 έγγραφο της Περιφέρειας 
Αττικής / Γεν. ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας/ ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού / 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών (Αρ. Πρωτ. ∆ήµου 24138/.15-12-
2016) µε το οποίο  µας καλούν να εκφράσουµε τις απόψεις µας για την Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε «Πτηνοτροφική µονάδας» υποκατηγορίας Α2 
οµάδα 7η και α/α 2 µε είδος έργου: «Εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων 
ορνίθων» στην θέση «ΤΟΥΤΟΥΛΗ» του ∆ήµου Μεγαρέων» και φορέα του 
έργου τους ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ  ΜΑΝΩΛΗ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΩΛΗ.  

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Σ/λίου την υπ’ αριθ. Πρωτ. 454/13-01-2016 εισήγηση του Προϊσταµένου  του 
Τµήµατος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου µας κ. Κάµπαξη Κων/νου, που έχει ως εξής: 
                      
ΘΕΜΑ: «Γνωµοδότηση επί του περιεχοµένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.) υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας συνολικής δυναµικότητας 18.108 ορνίθων 
αυγοπαραγωγής (120,72 ισοδύναµα) στην εκτός σχεδίου περιοχή ‘’ Τούτουλη’’ του δήµου 
Μεγαρέων.» 
 
1.1. ΤΙΤΛΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Πρόκειται για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας, η 
οποία θα αυξήσει την δυναµικότητά της, στη θέση «ΤΟΥΤΟΥΛΗ», εκτός σχεδίου πόλεως, 
∆ήµου Μεγάρων, Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής µε φορέα λειτουργίας τους: 
Αλέξανδρο Μανώλη και Εµµανουήλ Μανώλη.  
 
1.2. ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Η µονάδα λειτουργεί σε υφιστάµενο πτηνοτροφείο, σε γήπεδο εµβαδού 10.131,60 τ.µ. 
συνολικής δυναµικότητας 18.108 ορνίθων αυγοπαραγωγής (120,72 ισοδύναµα) στην εκτός 
σχεδίου περιοχή µε τοπωνύµιο «ΤΟΥΤΟΥΛΗ» το οποίο θα λάβει άδεια εγκατάστασης 
σύµφωνα µε την σύγχρονη νοµοθεσία. Το πτηνοτροφείο λειτουργεί όλο το χρόνο (πλην των 
περιόδων ανανέωσης των ορνίθων). 
 
1.3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
Η µονάδα εκτροφής βρίσκεται στην θέση «ΤΟΥΤΟΥΛΗ» και συγκεκριµένα βόρεια της 
επαρχιακής οδού Μεγάρων – Αλεποχωρίου. 
 
1.4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
Η δυναµικότητα του πτηνοτροφείου είναι συνολικά 18.108 όρνιθες αυγοπαραγωγής (120,72 
ισοδύναµα). Η δραστηριότητα της πτηνοτροφικής µονάδας είναι η παραγωγή αυγών που 
προέρχονται από κατάλληλες ράτσες ορνίθων σε συνεχή χρονική περίοδο, µε σκοπό την 
διάθεσή τους στο εµπόριο και θα παραµείνει η ίδια.  
Εντός της ιδιοκτησίας η οποία καταλαµβάνει έκταση εµβαδού 10.131,60 τ.µ. έχουν 
κατασκευασθεί, οι προαναφερόµενοι θάλαµοι και λοιποί βοηθητικοί χώροι (µύλος ζωοτροφών, 
γραφείο, αποθήκες, τουαλέτα, ωοσκοπικό κέντρο, silos).Η διαβίωση των ορνίθων γίνεται στα 
υφιστάµενα ισόγεια κτίρια (πτηνοτροφικούς θαλάµους), όπως αυτά φαίνονται στο συνηµµένο 
τοπογραφικό διάγραµµα, µέσα σε κλωβοστοιχίες (για τον πληθυσµό των 18.108 ορνίθων), οι 
οποίες εδράζονται επί δαπέδου από beton (οπλισµένο σκυρόδεµα). Η υδροδότηση του 
πτηνοτροφείου γίνεται µε πόσιµο νερό από τις υπάρχουσες υδατοδεξαµενές, απ΄ όπου 
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µεταφέρεται στις ποτίστρες για την υδροδότηση των ορνίθων. Η σίτιση των ορνίθων στις 
κλωβοστοιχίες γίνεται µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο, χρησιµοποιώντας την µέθοδο της 
αλυσίδας. ∆ηλαδή, η τροφή – σιτηρέσιο – αφού παρασκευαστεί και τοποθετηθεί σε 
αποθηκευτικούς χώρους (silos), µε κοχλίες οδηγείται στους πτηνοτροφικούς θαλάµους. Από 
την αρχή του θαλάµου ξεκινούν οι ειδικού τύπου ανοξείδωτες αλυσίδες οι οποίες διατρέχουν 
το σύνολο των κλωβοστοιχιών διακινούντες την τροφή και ανανεώνοντάς την.Τα αυγά µε 
κατάλληλη κλίση, κυλούν στην διερχόµενη µπροστά από αυτά ταινία µεταφοράς, 
κατασκευασµένη από ειδικά νήµατα, ώστε να αποφεύγεται το ράγισµα ή το σπάσιµο του 
αυγού. ∆ιατρέχοντας όλες τις κλωβοστοιχίες οδηγούνται προς τον θάλαµο αυγών.  
Στον θάλαµο αυγών, το ωοσκοπικό κέντρο, το κέντρο διαλογής αυγών και η τοποθέτηση των 
αυγών σε αυγοθήκες, χρησιµοποιούν µόνο αυγά που παράγονται στην πτηνοτροφική µονάδα. 
Τα απόβλητα από την πλύση των χώρων και από το κατάλυµα των εργαζοµένων οδηγούνται σε 
παρακείµενους στεγανούς βόθρους, ενώ τα στέρεα απόβλητα (κοπριά) περισυλλέγονται σε 
τακτικά χρονικά διαστήµατα και µεταφέρονται µε φορτηγό της επιχείρησης (διατιθέµενο γι΄ 
αυτή αποκλειστικά την χρήση) εντός της ιδιοκτησίας, σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο 
(κοπροσωρό), όπου µετά την διαδικασία της οργανικής ζύµωσης (χρονικό διάστηµα 180 
ηµερών περίπου), θα µεταφέρεται µε κλειστό φορτηγό µακριά από την επιχείρηση, σε 
παρακείµενες δενδροκαλλιέργειες, σαν εδαφοβελτιωτικό λίπασµα. 
 
1.5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
Η δραστηριότητα της πτηνοτροφικής µονάδας είναι η παραγωγή αυγών που προέρχονται από 
κατάλληλες ράτσες ορνίθων σε συνεχή χρονική περίοδο, µε σκοπό την διάθεσή τους στο 
εµπόριο και θα παραµείνει η ίδια. Η δυναµικότητα της µονάδας είναι 18.108 όρνιθες 
αυγοπαραγωγής (120,72 ισοδύναµα), σε κλωβοστοιχίες. Τα αυγά συλλέγονται µε 
αυτοµατοποιηµένο µηχανικό σύστηµα -ταινία και οδηγούνται προς τον θάλαµο διαλογής και 
ωτοσκόπησης τους. Εκεί, αφού διαλεχτούν, ωτοσκοπηθούν, ελεγχτούν και σφραγιστούν 
τοποθετούνται σε αυγοθήκες και οδηγούνται προς διάθεση στο εµπόριο. Η ηµερήσια ποσότητα 
των αυγών που παράγεται ανέρχεται σε 14.000 αυγά περίπου. Τα παραγόµενα αυγά αφού 
ελεγχτούν και ωτοσκοπηθούν, ποσοστό 99,8% συσκευάζονται σε αυγοθήκες και οδηγούνται σε 
διάθεση για κατανάλωση, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 0,02% κρίνεται ακατάλληλο και 
απορρίπτεται. Η ποσότητα των αυγών που απορρίπτονται είναι πολύ µικρή και θεωρείται 
αµελητέα για την ιδιαίτερη αντιµετώπισή της. Οι διαδικασίες που αφορούν την εκτροφή των 
ορνίθων αλλά και αυτές που αφορούν την διακίνηση των αυγών, είναι σύµφωνες µε τις 
σύγχρονες αντιλήψεις της τεχνολογίας, της υγείας, της οικονοµίας και της προστασίας του 
περιβάλλοντος. Η µονάδα προβλέπεται να λειτουργεί µε πλήρη δυναµικότητα σε ετήσια βάση, 
πλην της περιόδου ανανέωσης των ορνίθων κατά την οποία δεν θα λειτουργεί.  
Οι εγκαταστάσεις του πτηνοτροφείου έχουν ήδη κατασκευαστεί και έχουν υπαχθεί στον Ν. 
4178/2014 για εξαίρεση από την κατεδάφιση, και δεν έχει γίνει ούτε πρόκειται στο άµεσο 
µέλλον να γίνει, περεταίρω προέκταση ή νέα κατασκευή. Για τον λόγο αυτό δεν κρίθηκε 
απαραίτητο να συµπεριληφθεί/αναπτυχθεί η ενότητα για την «φάση κατασκευής του έργου» 
αφού οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις µπορούν να εξυπηρετήσουν την δυναµικότητα (18.108 
όρνιθες) που στοχεύει η παρούσα µελέτη.  
Το πτηνοτροφείο λειτουργεί κατά την διάρκεια όλου του έτους διαθέτοντας τις παρακάτω 
εγκαταστάσεις:  
• ∆ύο (2) πτηνοτροφικούς θαλάµους, όπου διαβιούν οι όρνιθες, µε εµβαδά  
975,50 τ.µ. ο πρώτος (χρήσης Αλέξανδρου Μανώλη, θάλαµος 1) και 582,20τ.µ. ο δεύτερος 
(χρήσης Εµµανουήλ Μανώλη, θάλαµος 2), ήτοι συνολικό εµβαδόν 1.557,70 τ.µ.  

1. Ένα (1) αναθρεπτήριο, εµβαδού 331,20 τ.µ.  
2. Ένα (1) µύλο ζωοτροφών , εµβαδού 158,25 τ.µ.  
3. Γραφεία, εµβαδού 44,80 τ.µ.  
4. Ένα (1) ωοσκοπικό κέντρο, εµβαδού 72,35 τ.µ  
5. Ένα (1) ψυγείο αυγών, εµβαδού 72,35 τ.µ.  
6. Τρεις (3) δεξαµενές µε εµβαδά 7,57 τ.µ. η πρώτη, 2,00 τ.µ. η δεύτερη, 18,80 τ.µ. η τρίτη, 

ήτοι συνολικό εµβαδό 28,37 τ.µ.  
7. Τέσσερις (4) αποθήκες µε εµβαδά 107,50 τ.µ η πρώτη, 24,80 τ.µ η δεύτερη, 340,50 τ.µ. η 

τρίτη και 214,00 τ.µ. η τέταρτη, ήτοι συνολικό εµβαδό 686,80 τ.µ.  
8. Ένα (1) υπόστεγο εµβαδού 25,10 τ.µ.  
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9. Ένα (1) wc, συνολικού εµβαδού 5,00 τ.µ.  
10. Εγκατάσταση ∆ΕΗ εµβαδού 4,14 τ.µ.  
11. Φούρνος εµβαδού 4,30 τ.µ.  
 

• Έξι (6) silos µε εµβαδά 11,34 το πρώτο, 7,07 τ.µ το δεύτερο, 2,54 τ.µ το τρίτο, 3,14 τ.µ το 
τέταρτο, 2,54 τ.µ το πέµπτο, 3,14 τ.µ το έκτο, ήτοι συνολικό εµβαδό 29,77 τ.µ.  

 
Η επιχείρηση έχει κατασκευαστεί έτσι, ώστε να πληροί τις απαιτήσεις της Υγειονοµικής 
∆ιάταξης Υ1β/2000, ΦΕΚ 343/4-5-1995 «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας 
πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». Τα απόβλητα που θα προκύπτουν από την λειτουργία 
της µονάδας – στερεά και υγρά – θα αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες 
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις και µετά από έγκριση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 
1.6 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ  
Το γήπεδο εγκατάστασης της µονάδας βρίσκεται σε περιοχή που απαντώνται κυρίως 
καλλιεργούµενες γεωργικές εκτάσεις. ενώ υπάρχουν διάσπαρτες αγροτικές κατοικίες, άλλες 
πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές µονάδες και παρόµοιες δραστηριότητες του πρωτογενή 
τοµέα.  
Η συγκεκριµένη θέση, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν 600/20-04-2015 Βεβαίωση χρήσεων γης 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών / Τµήµα Υπηρεσίας ∆όµησης ∆ήµου Μεγαρέων, η οποία 
επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Εγγράφων, βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης και εντός της 
περιοχής Α, δηλαδή σε ζώνη που επιτρέπεται η συγκεκριµένη δραστηριότητα 
(πτηνοτροφεία και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις). Εποµένως, η λειτουργία της µονάδας 
αποτελεί επιτρεποµένη χρήση στη συγκεκριµένη περιοχή, ενώ δεν δηµιουργεί καµία αλλαγή 
στις θεσµοθετηµένες χρήσεις γης. 
Σύµφωνα µε τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 
επέρχονται από την λειτουργία του συγκεκριµένου πτηνοτροφείου ιδιοκτησίας Αλέξανδρου 
Μανώλη και Εµµανουήλ Μανώλη στην θέση «Τούτουλη» του ∆ήµου Μεγάρων, θεωρούνται 
αµελητέες. Τούτο διότι το είδος της επιχείρησης, αποτελεί κοµµάτι ενταγµένο στη φύση – 
18.108 όρνιθες αυγοπαραγωγής ήτοι 120,72 ισοδύναµα – σε περιοχή που επιτρέπεται η 
συγκεκριµένη χρήση (ζώνη Α). Η πιθανότητα δυσάρεστης οσµής που µπορεί να υπάρξει λόγω 
της κοπριάς και της οσµής των ζώων, θα αντιµετωπίζεται µε την επάλειψη ασβέστου στους 
χώρους.  
 
Με βάση τα ανωτέρω παρατιθέµενα, το Τµήµα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας 
του ∆ήµου Μεγαρέων δεν έχει αντίρρηση η συγκεκριµένη πτηνοτροφική µονάδα να λάβει 
άδεια εγκατάστασης  µε την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται αυστηρά οι περιβαλλοντικοί 
όροι που θα τεθούν από τις αρµόδιες αρχές και θα εξασφαλιστούν όλες οι προβλεπόµενες 
από την σχετική νοµοθεσία αδειοδοτήσεις.  
     

Tο ∆ηµοτικό .Σ/λιο αφού έλαβε υπ’ όψη του όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα 
και συζήτησε και αντάλλαξε  απόψεις. 
 Αφού είδε & τις σχετικές ∆/ξεις του Ν.3852/2010 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 
 Α) Γνωµοδοτεί θετικά επί του περιεχοµένου της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας 
συνολικής δυναµικότητας 18.108 ορνίθων αυγοπαραγωγής (120,72 ισοδύναµα) 
στην εκτός σχεδίου περιοχή «Τούτουλη» ∆ήµου Μεγαρέων, µε φορέα 
λειτουργίας τους: Αλέξανδρο Μανώλη και Εµµανουήλ Μανώλη, µε την 
προϋπόθεση ότι θα τηρούνται αυστηρά οι περιβαλλοντικοί όροι που θα τεθούν 
από τις αρµόδιες αρχές και θα εξασφαλιστούν όλες οι προβλεπόµενες από την 
σχετική νοµοθεσία αδειοδοτήσεις.  
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Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω 
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθµό 13/2016. 

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

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 
 ∆ήµας Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης 
Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική Πιλίλης Σωτήριος 
Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
 Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
Ο Πρόεδρος της  Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Παπανίκος ∆ηµήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Μουσταϊρας Ηλίας Ρήγα Ιωάννα ∆ρένης Αθανάσιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Γρίβα Παναγιώτα 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Χοροζάνης Αντώνιος  
 Βογιατζή Εµµανουέλα Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


