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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ 15/7-6-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ.  178/2018 
Περί παραχώρησης χρήσης Κοινοχρήστων 

Χώρων (περιοχή «Ακρογιάλι» ∆ηµοτ. 
Κοινότητας Ν. Περάµου) προς Σώµα Ελλήνων 

Προσκόπων. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 7 Ιουνίου 2018 
ηµέρα Πέµπτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 10550/1-6-2018 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 ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 ∆ηµοτικών 
Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 23 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Ρήγα Ελένη Μιχάλαρος Γεώργιος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Ρήγα Ιωάννα 

Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος Σταµούλης Ιωάννης 

Καράµπελας Κων/νος Μαρινάκης Ιωάννης Βογιατζή Εµµανουέλα 

∆ήµας Ιωάννης Ζάλης Αθανάσιος Παπανίκος ∆ηµήτριος 

Κορώσης Σπυρίδων Βαρελάς Κλεάνθης Πιλίλης Σωτήριος 

Λέλης Μελέτιος Παπαλευθέρης Ελευθ. ∆ρένης Αθανάσιος 

Φυλακτός Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων Κόττας Βασίλειος 

Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος Γρίβα Παναγιώτα 

Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης Χοροζάνης Αντώνιος 

Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης ------------------- 

Παπαπανούσης Νικόλαος  Λιώτας ∆ηµοσθ.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

  ∆ηµοτ. Κοινότ.Ν.Περάµου 

   

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

Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινοτήτας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 176/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Πιλίλης Σωτήριος. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 179/2018 αποφάσεως απεχώρησε η ∆ηµοτική 
Σύµβουλος κα Ρήγα Ελένη. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 11ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου, και θέτει υπ’ όψη των µελών του την υπ’ αριθ. 
πρωτ. 10856/6-6-2018 εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου µας κας 
Σύρκου Αικατερίνης, µε θέµα: «∆ωρεάν παραχώρηση χρήσης δηµοτικού 

ακινήτου». η οποία έχει ως εξής: 
 

      «Αναφορικά µε την υπ’ αριθ. πρωτοκ. 8203/20.4.2018 αίτηση, µε την οποία το 
Σώµα Ελλήνων Προσκόπων ζητεί  τη δωρεάν παραχώρηση για (3) έτη του 
Κοινόχρηστου Χώρου των παλαιών κατασκηνώσεων του Ο.Σ.Ε. που βρίσκεται στο 
Οικοδοµικό Τετράγωνο 162 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Περάµου, έκτασης 
8.600 τ.µ, µε σκοπό την προαγωγή του προσκοπικού έργου ,σας γνωρίζουµε τα 
κάτωθι : 
Α. Σύµφωνα µε το Α.185 παράγ. 2 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα όπως 
ισχύει, µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, επιτρέπεται να 
παραχωρείται  δωρεάν η χρήση δηµοτικών ακινήτων σε άλλα νοµικά πρόσωπα που 
ασκούν αποκλειστικά και µόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει 
τα τοπικά  συµφέροντα.  
Β. Σύµφωνα µε το Α.2 του Π.∆ 71/ΦΕΚ115Α/12.5.2014 περί Αναθεώρησης του 
Οργανισµού Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ), το Σ.Ε.Π. έχει σκοπό 1. την 
παροχή εξωσχολικής αγωγής σε Ελληνόπουλα µε την εφαρµογή του προσκοπικού 
συστήµατος, το οποίο συνίσταται στην διάπλαση ηθικού χαρακτήρα και στην 
προσφορά φυσικής αγωγής κυρίως µε την οµαδική δράση, την ζωή στο ύπαιθρο και 
το παιχνίδι, µέσα στα πλαίσια διαπαιδαγώγησης και µόρφωσης της νεολαίας που 
ορίζονται από το Σύνταγµα και τους Νόµους. 2. Το Σ.Ε.Π. ως φορέας της µη 
επίσηµης εκπαίδευσης, µε τα προγράµµατα και τις δραστηριότητες των Τµηµάτων 
του, αποσκοπεί στο ν’ αναπτύξει τις ψυχικές, τις πνευµατικές, τις κοινωνικές, τις 
ηθικές και τις φυσικές δυνατότητες των µελών του, ώστε να καταστούν χρήσιµοι, 
ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες, µε επίγνωση της ευρύτερης αποστολής τους ως µέλη 
της τοπικής, εθνικής και διεθνούς κοινότητας. Επίσης αποσκοπεί στην ανάπτυξη και 
προώθηση των Ελληνικών και παγκόσµιων πολιτιστικών αξιών στο διεθνή χώρο, 
στην προστασία του περιβάλλοντος και τη δηµιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης, 
στη δηµιουργία ίσων ευκαιριών για αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες, που 
πηγάζουν από τον αµοιβαίο σεβασµό και την κατανόηση των δύο φύλων και στην 
παγκόσµια συναδέλφωση και τη συνεργασία µεταξύ των ανθρώπων και των λαών. 
Εκτός των άλλων το Σ.Ε.Π. φροντίζει για τη σωµατική αγωγή και άθληση µε την 
οργάνωση και συµµετοχή µελών και αθλητικών οµάδων του σε σχετικές 
διοργανώσεις της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και των διαφόρων αθλητικών 
οµοσπονδιών. 
Επειδή ο Οργανισµός Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων συνιστά κοινωφελές, µη 
κερδοσκοπικό νοµικό πρόσωπο. 
             Επειδή εκτός του κοινωφελούς του χαρακτήρα, ο Οργανισµός Σώµατος 
Ελλήνων Προσκόπων, µέσω των δραστηριοτήτων που διοργανώνει,  συνδράµει 
και στην προαγωγή των τοπικών συµφερόντων. Τέτοιες δραστηριότητες είναι η 
προσφορά φυσικής αγωγής σε νέους του ∆ήµου κυρίως µε την οµαδική δράση, την 
ζωή στο ύπαιθρο και το παιχνίδι, µέσα στα πλαίσια διαπαιδαγώγησης και 
µόρφωσης της νεολαίας που ορίζονται από το Σύνταγµα, η προστασία του 
περιβάλλοντος και η δηµιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης, µέσω της 
ανακύκλωσης, της δενδροφύτευσης και αποκοµιδής απορριµµάτων περιµετρικά της 
πόλης µας. 
            Επειδή οι δράσεις που θα αναπτύσσει το αιτούν τον παραχωρούµενο χώρο 
είναι κοινωφελείς και προάγουν τα τοπικά συµφέροντα. 
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           Για τους λόγους αυτούς, το αίτηµα περί παραχωρήσεως του Κοινόχρηστου 
Χώρου που βρίσκεται στο Οικοδοµικό Τετράγωνο 162 της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Νέας Περάµου στον Οργανισµό Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων υπό την διαχείριση 
του 4ου συστήµατος Ναυτοπροσκόπων Νέας Περάµου για 3 έτη, δύναται να γίνει 
δεκτό». 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και 
συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε και τις διατάξεις της  παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ∆ΕΚΑΕΝΝΕΑ (19) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  
 

       Α) Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης  του Κοινόχρηστου Χώρου που βρίσκεται 
στο Οικοδοµικό Τετράγωνο 162 (περιοχή Ακρογιάλι)  της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Νέας Περάµου, εκτάσεως 8.600 τ.µ,  στον Οργανισµό Σώµατος Ελλήνων 
Προσκόπων υπό την διαχείριση του 4ου συστήµατος Ναυτοπροσκόπων Νέας 
Περάµου, για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών. 
 
       Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

                    Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 178/2018.     
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 

 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 

 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης 

 Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος 

 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 

 Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Ο Πρόεδρος της  Φυλακτός Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καστάνη Αικατερίνη Ζάλης Αθανάσιος 

Μουσταϊρας Ηλίας Κολάτας Ιωάννης Μπερδελής Γεώργιος 

 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης 

 Παπαπανούσης Νικόλαος Μιχάλαρος Ιωάννης 

 Ρήγα Ελένη  
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


