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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 34/27-11-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 
 

 
 
 
 
 

Αριθ.αποφ.  305/2017 

α)Υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του 
Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017», Μέτρο 2 : Αναβάθμιση 
αστικού εξοπλισμού, Δράση : 2.1. Αναβάθμιση της 
διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων 
κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.  

β) Περί κάλυψης του επιπλέον ποσού από ιδίους πόρους 
του Δήμου για την   ολοκλήρωση της πρότασης 

 γ) Περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης .  
 δ) Περί εξουσιοδότησης αρμοδίου επικοινωνίας και 

υπεύθυνο για την υλοποίηση της    πρότασης  
ε) Την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5182/09-

10-2017 πρόσκλησης, όπως ισχύει για την υποβολή 
της πρότασης. 

  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 27 Νοεμβρίου 
2017 ημέρα Δευτέρα & ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 21138/23-11-2017 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 
Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 23 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Κολάτας Ιωάννης Ρήγα Ιωάννα 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος Βογιατζή Εμμανουέλα 
Μιχάλαρος Γεώργιος Σταμούλης Ιωάννης Παπανίκος Δημήτριος 
Κοσμόπουλος Ελευθεριος Δρυμούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 
Δήμας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος Ζάλης Αθανάσιος 

Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Βαρελάς Κλεάνθης 
Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. Παπαλευθέρης Ελευθ 

Καράμπελας Κων/νος Δρένης Αθανάσιος Κόττας Βασίλειος 

Ρήγα Ελένη Μαργέτης Παναγιώτης Μπερδελής Γεώργιος 
Παπαπανούσης Νικόλαος Χοροζάνης Αντώνιος  Γρίβα Παναγιώτα 

Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης ---------------- 

Καστάνη Αικατερίνη  Λιώτας Δημοσθ.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  Δημοτ. Κοινότ.Ν.Περάμου 

  ------------ 

  Μουσταϊρας Ηλίας-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  Δημοτ. Κοινότητας Μεγαρέων 
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 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
      Προσκληθείς παρίσταται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος. 
      Στην αρχή της υπ’ αριθ. 277/2017 αποφάσεως προσήλθε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Πιλίλης Σωτήριος. 
      Στο τέλος της υπ’ αριθ. 288/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 
      Στο μέσον της υπ’ αριθ. 303/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Μιχάλαρος Ιωάννης. 
      ………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 35ο θέμα της  ημερησίας Δ/ξεως 
περί του εν περίληψη αντικειμένου και θέτει υπ΄ όψη των μελών του Δημοτικού 
Σ/λίου την εισήγηση την από 21131/23-11-2017 εισήγηση του Αντιδημάρχου του 
Δήμου μας κ. Παπαπανούση Νικολάου,  που έχει ως ακολούθως :  

 
ΘΕΜΑ: α)Υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017», Μέτρο 2: Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού, Δράση: 2.1. 
Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων 
χώρων και χώρων πρασίνου.  
β)περί κάλυψης του επιπλέον ποσού από ιδίους πόρους του Δήμου για την ολοκλήρωση 
της πρότασης  
γ)Περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης  
δ) Περί εξουσιοδότησης αρμοδίου επικοινωνίας και υπευθύνου για την υλοποίηση της 
πρότασης  
ε). Την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5182/09-10-2017 πρόσκλησης, όπως 
ισχύει για την υποβολή της πρότασης. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Λαμβάνοντας υπ’όψη την πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό 
Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» (ΑΔΑ: 6ΨΦΦ46Ψ844-1ΓΠ). 
Έχοντας υπ’όψη ότι: 

Α. Αφού εξετάσθηκε η πρόσκληση, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017», 
Μέτρο 2: Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού, Δράση: 2.1. Αναβάθμιση της διαμόρφωσης 
και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.  

Β. Απαιτείται η κάλυψη του επιπλέον ποσού (20% του οριστικού 
προϋπολογισμού) από ιδίους πόρους του Δήμου για ολοκλήρωση της πρότασης με τίτλο 
: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 2 
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017», Μέτρο 2 : Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού, Δράση 
: 2.1. Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων 
κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, σε γνώση ότι υπάρχει έλλειμμα 
χρηματοδότησης το οποίο θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. 

Γ. Απαιτείται η έγκριση και παραλαβή της οριστικής μελέτης με τίτλο: 
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» αρμοδίως θεωρημένη από τις 
υπηρεσίες του Δήμου που θα υποβληθεί στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» 
στο Μέτρο 2: Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού, Δράση:2.1. Αναβάθμιση της 
διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων 
πρασίνου. 
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Δ. απαιτείται η εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου Μεγαρέων ως αρμόδιο 
επικοινωνίας και υπεύθυνο για την υλοποίηση της πρότασης.  

Ε. απαιτείται η εξουσιοδότηση του Δημάρχου Μεγαρέων για την υπογραφή όλων 
των απαιτούμενων εγγράφων της πρότασης και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 
την υποβολή της, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 

ΣΤ. απαιτείται η αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5182/09-10-2017 
πρόσκλησης, όπως ισχύει για την υποβολή της πρότασης στο Χρηματοδοτικό 
Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017». 
        Η ανωτέρω πρόταση θα ενταχθεί σε εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στον Δήμο. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
o Την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο : «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ»στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017», 
Μέτρου 2: Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού, Δράση : 2.1. Αναβάθμιση της 
διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και 
χώρων πρασίνου. 

 Την έγκριση κάλυψης του επιπλέον ποσού (20% του οριστικού προϋπολογισμού, 
ανώτατο ποσό συμμετοχής του Δήμου 47.385,00€) από ιδίους πόρους του Δήμου 
για ολοκλήρωση της πρότασης με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 
2017», Μέτρο 2 : Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού, Δράση : 2.1. Αναβάθμιση της 
διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και 
χώρων πρασίνου, σε γνώση ότι υπάρχει έλλειμμα χρηματοδότησης το οποίο θα 
καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου και μέχρι του ποσού των 47.385,00€. 

 Την έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» που θα υποβληθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του 
Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 2 
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017», Μέτρο 2: Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού, 
Δράση : 2.1. Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων 
κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου. 

 Την εξουσιοδότηση του κ. Νικολάου Παπαπανούση Αντιδημάρχου Δήμου Μεγαρέων 
ως αρμόδιο επικοινωνίας και υπεύθυνο για την υλοποίηση της πρότασης. 

 Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Μεγαρέων για την υπογραφή όλων των 
απαιτούμενων εγγράφων της πρότασης και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
υποβολή της, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 

 Την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5182/09-10-2017 πρόσκλησης, όπως 
ισχύει για την υποβολή της πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 
2017» καθώς και ότι η ανωτέρω πρόταση θα ενταχθεί σε εκτάσεις οι οποίες ανήκουν 
στον Δήμο. 
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε 
και αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε και τις διατάξεις του  άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
Α) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του 

Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 2 
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017», Μέτρο 2 : Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού, Δράση 
: 2.1. Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων 
κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.  
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Β) Εγκρίνει την κάλυψη του επιπλέον ποσού (20% του οριστικού 

προϋπολογισμού, ανώτατο ποσό συμμετοχής του Δήμου 47.385,00€) από ιδίους 
πόρους του Δήμου για ολοκλήρωση της πρότασης με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του 
Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 2 
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017», Μέτρο 2 : Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού, Δράση 
: 2.1. Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων 
κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, σε γνώση ότι υπάρχει έλλειμμα 
χρηματοδότησης το οποίο θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου και μέχρι του 
ποσού των 47.385,00€. 

Γ) Εγκρίνει και παραλαμβάνει την 25/2017 μελέτη με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» που θα υποβληθεί στο χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον 
άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017», Μέτρο 2: Αναβάθμιση αστικού 
εξοπλισμού, Δράση : 2.1. Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού 
ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου. 

Δ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Νικόλαο Παπαπανούση Αντιδημάρχο Δήμου Μεγαρέων 
ως αρμόδιο επικοινωνίας και υπεύθυνο για την υλοποίηση της πρότασης. 

Ε) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δημάρχο Μεγαρέων για την υπογραφή όλων των 
απαιτούμενων εγγράφων της πρότασης και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
υποβολή της, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 
       ΣΤ) Εγκρίνει την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5182/09-10-2017 
πρόσκλησης, όπως ισχύει για την υποβολή της πρότασης στο Χρηματοδοτικό 
Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» καθώς και ότι η ανωτέρω πρόταση θα ενταχθεί σε εκτάσεις οι 
οποίες ανήκουν στον Δήμο. 
           Ζ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ.αριθ. 305/2017. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 Δήμας Ιωάννης Δρυμούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσμόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος 

 Σταμούλης Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης 
 Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος 
 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Καράμπελας Κων/νος Δρένης Αθανάσιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 

 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 

 Πολυχρόνης Ιερόθεος  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
Δήμαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 


