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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 23/28-7-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ.  143/2016 

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραµµα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-

2020» Επιδότηση Αδελφοποιήσεων και ∆ικτύων 
Πόλεων, σε 2 Πυλώνες: 1) Αδελφοποίηση 

Πόλεων και  2) ∆ίκτυα Πόλεων. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 28 Ιουλίου 
2016 ηµέρα Πέµπτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 13255/22-7-2016 
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 24 ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 
Ρήγα Ελένη-Γραµµατέας 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος Ρήγα Ιωάννα 

Μαυροειδή Βασιλική Σταµούλης Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα Ζάλης Αθανάσιος 

∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος Βαρελάς Κλεάνθης 

Κορώσης Σπυρίδων ∆ρυµούσης Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 

Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος Φωτίου Σταύρος του Κων. 

Καράµπελας Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. Κόττας Βασίλειος 

Παπανίκος ∆ηµήτριος Μπερδελής Γεώργιος Γρίβα Παναγιώτα 

Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης ------- 

Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  Ηλ. Μουσταϊρας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ.Κοινότητας Μεγαρέων 

  ----- 

  ∆ηµ.Λιώτας - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

  ∆ηµοτ.Κοινότητας Ν.Περάµου 

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

Στο µέσον της υπ’ αριθ. 141/2016 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης. 

Στην αρχή  της υπ’ αριθ. 144/2016 αποφάσεως προσήλθε η ∆ηµοτική 
Σύµβουλος κα Ελένη Ρήγα. 

Στην αρχή  της υπ’ αριθ. 144/2016 αποφάσεως αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Κορώσης Σπυρίδων. 

Στο τέλος  της υπ’ αριθ. 146/2016 αποφάσεως αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης. 
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Στην αρχή  της υπ’ αριθ. 147/2016 αποφάσεως αποχώρησαν οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Μπερδελής Γεώργιος, Μαργέτης Παναγιώτης και                    
Χοροζάνης Αντώνιος. 
………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 11ο θέµα της  ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν περίληψη αντικειµένου και θέτει υπ΄ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Σ/λίου την 
από 28-7-2016 εισηγητική έκθεση της Αντιδηµάρχου του ∆ήµου µας κας Μαυροειδή 
Βασιλικής,  που έχει ως ακολούθως :  
 
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <ΕΥΡΩΠΗ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ,2014-2020> ΓΙΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ  ΣΤΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
<Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ΠΟΛΕΩΝ>  
 
ΣΧΕΤΙΚΑ:    1. Το ΦΕΚ 3463/2006, αρ.219 και 220 σχετικά µε συνεργασίες ∆ήµων και 
Κοινοτήτων σε ∆ιεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
                   2.  Το µε αρ. πρωτ. 17980/25.05.2016, έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης       
 Σύµφωνα µε τα παραπάνω σχετικά  αλλά και από το πλαίσιο του προγράµµατος που 
εµπνέεται από την Συνθήκη της Λισαβόνας που ενισχύεται από τον κανονισµό µε αρ. 
390/2014 του Ευρωπαϊκού Συµβούλιου της 14/04/2014,  θεωρεί ως γενικότερο στόχο την 
στενότερη επαφή της Ε.Ε µε τους πολίτες και µε ειδικότερους στόχους,  
να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την πολυµορφία της,  

 να προωθήσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες για τη συµµετοχή 
των πολιτών στις δηµοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, σε επίπεδο Ένωσης       
 Οι ετήσιες προτεραιότητες του προγράµµατος είναι: 
Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήµη:  
Σκέλος 2: Συµµετοχή στις δηµοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά,  µε επιδιωκόµενα µέτρα:  

• Αδελφοποίηση πόλεων (1) 

• ∆ίκτυα πόλεων (2) 

• Έργα της κοινωνίας των πολιτών  
Α. Στα πλαίσια του παραπάνω προγράµµατος ο ∆ήµος Μεγαρέων,  µε συναίσθηση των 
παραπάνω πρακτικών και θέλοντας να προσθέσει ένα επιπλέον δείγµα έργων και 
πρωτοβουλίας θέλει να συµµετέχει στις ευρωπαϊκές δηµοκρατικές διαδικασίες και να 
συµβάλει µε το δικό του στίγµα,  στο µέτρο (1)της Αδελφοποίησης µεταξύ των πόλεων. 
Μετά από ενέργειες του αρµοδίου τµήµατος του ∆ήµου και επικοινωνίες µε  ∆ήµους από 
την Ε.Ε και µε σκοπό την αδελφοποίηση, δεδοµένου των ιστορικών δεσµών  µε πολλές 
Ευρωπαϊκές  πόλεις  και δεδοµένου ότι ή Ε.Ε δια µέσου του προγράµµατος  επιδοτεί την  
παραπάνω ενέργεια µε χρηµατοδοτήσεις δράσεων και χρηµατοδοτήσεις λειτουργίας 
για τον επιδιωκόµενο σκοπό της Αδελφοποίησης. 
Η Πρόταση πρέπει να περιλαµβάνει: 
  1.  Τις δράσεις της αδελφοποίησης  
2.  Τη συµµετοχή τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) προσκεκληµένων συµµετεχόντων. 
«Προσκεκληµένοι συµµετέχοντες» Θα είναι οι συµµετέχοντες που αποστέλλονται από τους 
δήµους εταίρους·  

  Η µέγιστη διάρκεια της συνάντησης  θα είναι 5 ηµέρες, ενώ η επιδότηση που µπορεί να 
δοθεί στο  σχέδιο είναι 25.000 ευρώ , 100% επιδοτούµενη από την Ε.Ε.  

       Η καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 1η Σεπτεµβρίου 2016 για 
δράσεις που σχεδιάζονται να αρχίσουν το χρονικό διάστηµα από 1η Ιανουαρίου έως και 
30η Σεπτεµβρίου 2017. 
Οι επιλέξιµες δαπάνες της δράσης θα είναι: 
δαπάνες προσωπικού, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε τη δράση,  
 δαπάνες µετακίνησης και διαµονής των συµµετεχόντων στις εκδηλώσεις,  

 ενοικίαση αίθουσας/διερµηνείας/µετάφρασης που είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή των 
εκδηλώσεων,  

 δαπάνες επικοινωνίας/διάδοσης συνδεδεµένες µε τις εκδηλώσεις,  

 δαπάνες συντονισµού που δηµιουργούνται από τη συµµετοχή πολλών οργανισµών,  
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Στα πλαίσια της έγκρισης του στρατηγικού σχεδιασµού του  Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος (2014-2019) του ∆ήµου µας, η παραπάνω επιδοτούµενη δράση 
<Αδελφοποίησης των Πόλεων>, προωθεί αναπτυξιακές προτεραιότητας και προσδιορίζει 
δράσεις υπερτοπικής σηµασίας και προώθησης διαδηµοτικών συνεργασιών Ευρωπαϊκής 
εµβέλειας σύµφωνα και µε τον εγκεκριµένο σχεδιασµό και στόχους ανάπτυξης του ∆ήµου.  
Σύµφωνα µε τα παραπάνω και εκτιµώντας ότι το επιδοτούµενο πρόγραµµα 
<Αδελφοποίησης των Πόλεων>, θα συµβάλει θετικά στην επίτευξη των στόχων που 
έχουν τεθεί στο εγκεκριµένο Επιχειρησιακού Προγράµµατος (2014-2019) του ∆ήµου 
Μεγαρέων 
Β.  Στα πλαίσια του παραπάνω προγράµµατος ο ∆ήµος Μεγαρέων θέλει να συµµετέχει στις 
ευρωπαϊκές δηµοκρατικές διαδικασίες και να συµβάλει µε το δικό του στίγµα,  στο µέτρο 
( 2): ∆ίκτυα  των πόλεων. 
Η δικτύωση µεταξύ δήµων για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος φαίνεται να είναι ένα σηµαντικό 
µέσο για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής καλών πρακτικών. Ως εκ τούτου, το δυναµικό των 
δικτύων που δηµιουργούνται από µια σειρά δεσµών αδελφοποίησης πόλεων θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη θεµατικής και µακροχρόνιας συνεργασίας των πόλεων. 
Ένα σχέδιο πρέπει να προβλέπει τα εξής:  
1. τη συµµετοχή δήµων από τέσσερις (4) τουλάχιστον συµµετέχουσες χώρες, µία εκ των 
οποίων να είναι κράτος µέλος της ΕΕ˙  

2. να περιλαµβάνει τουλάχιστον 30% προσκεκληµένους συµµετέχοντες. Οι 
«προσκεκληµένοι συµµετέχοντες» είναι διεθνείς συµµετέχοντες απεσταλµένοι των 
επιλέξιµων εταίρων˙  

3. το 30% των συµµετεχόντων κάθε εκδήλωσης να προέρχεται από επιλέξιµες χώρες εκτός 
της χώρας υποδοχής.  

4.  (4 ) εκδηλώσεις σε οποιαδήποτε από τις επιλέξιµες χώρες.  
Η µέγιστη διάρκεια ενός σχεδίου είναι 24 µήνες, ενώ το µέγιστο επιλέξιµο ποσό για 
επιδότηση σχεδίου στο πλαίσιο αυτού του µέτρου είναι 150.000 ευρώ.  
Η καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 1η Σεπτεµβρίου 2016 για 
δράσεις που σχεδιάζονται να αρχίσουν το χρονικό διάστηµα από 1η Ιανουαρίου 2017έως 
και 30η Ιουνίου 2017. 
Η επιδότηση υπολογίζεται βάσει ενός συστήµατος χρηµατοδότησης κατ’ αποκοπήν 
ποσών σταθερών ανά «τµήµατα». Τα κατ’ αποκοπήν ποσά καλύπτουν όλες τις επιλέξιµες 
δαπάνες των δράσεων, δηλαδή:  
1. δαπάνες προσωπικού, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε τη δράση,  

2. δαπάνες µετακίνησης και διαµονής των συµµετεχόντων στις εκδηλώσεις,  

3. ενοικίαση αίθουσας/διερµηνείας/µετάφρασης που είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή των 
εκδηλώσεων,  

4. δαπάνες επικοινωνίας/διάδοσης συνδεδεµένες µε τις εκδηλώσεις,  

5.  δαπάνες συντονισµού που δηµιουργούνται από τη συµµετοχή πολλών οργανισµών.  
Να σηµειωθεί επίσης ότι σε αυτό το µέτρο εφαρµόζεται προχρηµατοδότηση, η οποία για 
το 2016 ορίζεται στο 40% της συνολικής επιδότησης. 
Μια πληρωµή προχρηµατοδότησης (προκαταβολής), θα γίνεται εντός 30 ηµερών µετά τη 
γνωστοποίηση της απόφασης επιδότησης. 
Για την επιλογή των 3 εταίρων ,του ∆ικτύου πόλεων, αλλά και του εταίρου για την 
Αδελφοποίηση, θα ενηµερωθεί το ∆.Σ µε εισηγητικό σε επόµενη συνεδρίαση. 
                                                               

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ (1) 
1. Την υποβολή πρότασης συµµετοχής και χρηµατοδότησης  του ∆ήµου στο παραπάνω 
πρόγραµµα, < ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2014-2020:  Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  
ΠΟΛΕΩΝ>  
2. Την σύσταση στον ∆ήµο, Επιτροπής Αδελφοποιήσεων, αρµόδια για τον συντονισµό 
των  σχετικών δράσεων 
 Και  να : 
1.Υποβληθεί η πρόταση Αδελφοποίησης στην Ε.Ε. για την σχετική έγκριση και 
χρηµατοδότηση    
2.Την  αποδοχή  των   όρων  του προγράµµατος 
3. Την  εξουσιοδότηση στον κ. ∆ήµαρχο, όπως υπογράψει όλα τα σχετικά έγγραφα  
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4.  Να αποσταλεί η εγκριτική απόφαση του ∆.Σ  για την  σύµφωνη γνώµη της επιτροπής  του 
αρ. 4 παρ.2β του Ν3345/2005 (ΦΕΚ 135/Α/2005)  για τις διακρατικές δράσεις  του αρ.219, 
παρ.3, του Ν 3463/2006, στο Υπ. Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.   
5. Να πιστοποιηθεί ο ∆ήµος  στην ενιαία Ευρωπαϊκή υπηρεσία καταχώρισης (URF), ώστε 
να δίνατε να µετέχει σε επιδοτούµενα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα.    
 
                                                                   ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ (2) 
1. Την υποβολή πρότασης  χρηµατοδότησης  του ∆ήµου, στο παραπάνω πρόγραµµα,  
< ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2014-2020: ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ>  
2.  Την Συµµετοχή του ∆ήµου Μεγαρέων , για την δηµιουργία ∆ικτύου Πόλεων. 
3. Την σύσταση στον ∆ήµο, Επιτροπής  ∆ικτύων Πόλεων , αρµόδια για τον συντονισµό 
των  σχετικών δράσεων 
 Και  να : 
1. Υποβληθεί η πρόταση ∆ικτύου πόλεων στην ευρωπαϊκή πλατφόρµα .ec.europa.eu, για 
την σχετική έγκριση και χρηµατοδότηση    
2.Tην  αποδοχή των όρων  του προγράµµατος 
3. Την  εξουσιοδότηση στον κ. ∆ήµαρχο, όπως υπογράψει όλα τα σχετικά έγγραφα  
4.  Να αποσταλεί η εγκριτική απόφαση του ∆.Σ  για την  σύµφωνη γνώµη της επιτροπής  του 
αρ. 4 παρ.2β του Ν3345/2005 (ΦΕΚ 135/Α/2005)  για τις διακρατικές δράσεις  του αρ.219, 
παρ.3, του Ν 3463/2006, στο Υπ. Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης   
5.  Να πιστοποιηθεί ο ∆ήµος  στην ενιαία υπηρεσία καταχώρισης (URF),  ώστε να δίνατε να 
µετέχει σε επιδοτούµενα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα.    

 
 Το ∆ηµοτικό Σ/λιο αφού άκουσε τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε και 
αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε και τις διατάξεις του  άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ  (24) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ                   

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  (25) ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Σ/ΛΩΝ 
 

Α) Εγκρίνει  
1. Την υποβολή πρότασης συµµετοχής και χρηµατοδότησης  του ∆ήµου στο 
παραπάνω πρόγραµµα, < ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2014-2020:  
Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  ΠΟΛΕΩΝ>  
2. Την σύσταση στον ∆ήµο, Επιτροπής Αδελφοποιήσεων, αρµόδια για τον 
συντονισµό των  σχετικών δράσεων 
 Και  να : 
1. Υποβληθεί η πρόταση Αδελφοποίησης στην Ε.Ε. για την σχετική έγκριση και 
χρηµατοδότηση    
2.Την  αποδοχή  των   όρων  του προγράµµατος 
3. Την  εξουσιοδότηση στον κ. ∆ήµαρχο, όπως υπογράψει όλα τα σχετικά έγγραφα  
4.  Να αποσταλεί η εγκριτική απόφαση του ∆.Σ  για την  σύµφωνη γνώµη της 
επιτροπής  του αρ. 4 παρ.2β του Ν3345/2005 (ΦΕΚ 135/Α/2005)  για τις διακρατικές 
δράσεις  του αρ.219, παρ.3, του Ν 3463/2006, στο Υπ. Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης.   
5. Να πιστοποιηθεί ο ∆ήµος  στην ενιαία Ευρωπαϊκή υπηρεσία καταχώρισης (URF), 
ώστε να δίνατε να µετέχει σε επιδοτούµενα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα.    
 
Β) Εγκρίνει  
1. Την υποβολή πρότασης  χρηµατοδότησης  του ∆ήµου, στο παραπάνω 
πρόγραµµα,  
< ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2014-2020: ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ>  
2.  Την Συµµετοχή του ∆ήµου Μεγαρέων , για την δηµιουργία ∆ικτύου Πόλεων. 
3. Την σύσταση στον ∆ήµο, Επιτροπής  ∆ικτύων Πόλεων , αρµόδια για τον 
συντονισµό των  σχετικών δράσεων 
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 Και  να : 
1. Υποβληθεί η πρόταση ∆ικτύου πόλεων στην ευρωπαϊκή πλατφόρµα 
.ec.europa.eu, για την σχετική έγκριση και χρηµατοδότηση    
2.Tην αποδοχή των όρων  του προγράµµατος 
3. Την  εξουσιοδότηση στον κ. ∆ήµαρχο, όπως υπογράψει όλα τα σχετικά έγγραφα  
4.  Να αποσταλεί η εγκριτική απόφαση του ∆.Σ  για την  σύµφωνη γνώµη της 
επιτροπής  του αρ. 4 παρ.2β του Ν3345/2005 (ΦΕΚ 135/Α/2005)  για τις διακρατικές 
δράσεις  του αρ.219, παρ.3, του Ν 3463/2006, στο Υπ. Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης   
5.  Να πιστοποιηθεί ο ∆ήµος  στην ενιαία υπηρεσία καταχώρισης (URF),  ώστε να 
δίνατε να µετέχει σε επιδοτούµενα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα.    
 

     Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος ψηφίζει λευκό. 
     Β) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ.αριθ. 143/2016. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 

Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 ∆ήµας Ιωάννης Παπαπανούσης Νικόλαος 

Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική Βογιατζή Εµµανουέλα 

Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος 

 Σταµούλης Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 

 Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
 Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος 
 Καράµπελας Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. 

 Παπανίκος ∆ηµήτριος Μπερδελής Γεώργιος 

 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 

 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  

 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


