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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 17/18-7-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 227/2018 
Αποδοχή των όρων του Γ.Ε.Σ για την ∆ιάνοιξη 
πεζοδρόµου στην νότια πλευρά της Σχολής 
Πυροβολικού στο Στρ/δο «ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ». 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 18 Ιουλίου 2018 
ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 12889/13-7-2018 
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 20 ήτοι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζάλης Αθανάσιος-Αντιπρόεδρος  Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ.  Λέλης Μελέτιος 

Μιχάλαρος Γεώργιος  Παπαπανούσης Νικόλαος 

Κοσµόπουλος Ελευθεριος  Σταµούλης Ιωάννης 
∆ήµας Ιωάννης  Βογιατζή Εµµανουέλα 

Κορώσης Σπυρίδων  Μαρινάκης Ιωάννης 
Σωτηρίου Γεώργιος  Πιλίλης Σωτήριος 

Καράµπελας Κων/νος  Βαρελάς Κλεάνθης 

Παπανίκος ∆ηµήτριος  Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Ρήγα Ιωάννα  Κόττας Βασίλειος 

Φυλακτός Κων/νος  Μπερδελής Γεώργιος 
Καστάνη Αικατερίνη  Γρίβα Παναγιώτα 

Κολάτας Ιωάννης  Χοροζάνης Αντώνιος 
Πολυχρόνης Ιερόθεος  -------------- 

Ρήγα Ελένη  Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 

∆ρυµούσης Κων/νος  ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων  

Φωτίου Σταύρος του Κων.  -------------- 

∆ρένης Αθανάσιος  Λιώτας ∆ηµοσθένης  - Πρόεδρος 

Μαργέτης Παναγιώτης  ∆ηµοτικής  Κοινότητας Νέας Περάµου  

Μιχάλαρος Ιωάννης   
                Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής,  ο 
Αντιπρόεδρος  κ. Ζάλης Αθανάσιος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
       Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος 
      Στην αρχή της υπ’ αριθ. 216/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης. 
      Στην αρχή της υπ’ αριθ. 221/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Παπαλευθέρης Ελευθέριος. 
      Στην αρχή της υπ’ αριθ. 225/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ Λέλης Μελέτιος 
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Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 14ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθ. πρωτ. 12915/13-7-2018 εισήγηση του Αντιδηµάρχου του 
∆ήµου µας κ. Φωτίου Σταύρου του Νικ. ,  η οποία έχει ως ακολούθως: 

 
«Θ Ε Μ Α: Αποδοχή των όρων του Γ.Ε.Σ για την ∆ιάνοιξη Πεζοδρόµου στην 
Νότια Πλευρά της Σχολής Πυροβολικού στο Στρατόπεδο «ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η». 
      
Σχετ:  α) Το υπ’ αριθµ. Φ.900/130/808036 – Σ 1803 από 23-Μαιου-2018  έγγραφο  Γ.Ε.Σ 
           β) Το υπ’ αριθµ. Φ.900/175/810391 – Σ 2301 από 29-Ιουνίου -2018 έγγραφο  Γ.Ε.Σ 

 
         Πάγιο Αίτηµα του πρώην ∆ήµου της Νέας  Περάµου , πριν την εφαρµογή του 
Ν. 3852/7-6-2010,  (Πρόγραµµα  Καλλικράτης)  και στην συνέχεια του ∆ήµου 
Μεγαρέων, ήταν η διάνοιξη πεζόδροµου στο παραλιακό µέτωπο της Σχολής 
Πυροβολικού , προκειµένου να δοθεί δυνατότητα ασφαλούς διέλευσης των 
µαθητών της περιοχής , διαµέσου του στρατοπέδου  «ΤΧΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΘΩΜΑ» 
προς τα παρακείµενα σχολικά συγκροτήµατα, αντί µέσω της ΠΕΟΑΚ που 
πηγαίνουν µέχρι σήµερα. 
          Μετά από πολύχρονες προσπάθειες των ∆ιοικήσεων του ∆ήµου, το Γενικό 
Επιτελείο Στρατού ανταποκρινόµενο στο πάγιο αίτηµα του ∆ήµου , αποφάσισε για 
την ασφαλή  διέλευση των µαθητών της περιοχής τα ακόλουθα:  
      α) Να αναπλάσει την παραλιακή ζώνη του Στρατοπέδου µε την κατασκευή 
πεζόδροµου πλάτους 4 µέτρων και µήκους  περίπου 710 µ,  συνολικού 
προϋπολογισµού 259.000,00 ευρώ     σύµφωνα µε µελέτη που συνέταξε η 
στρατιωτική υπηρεσία. 
      β) Να επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση και διέλευση των µαθητών και των 
συνοδών τους από τον πεζόδροµο , όλη την ηµέρα , προς τα παρακείµενα σχολικά 
συγκροτήµατα και των αθλητικών εγκαταστάσεων αυτών. 
     γ) Η ΣΥ(ΣΠΒ) διατηρεί το δικαίωµα διακοπής κυκλοφορίας στον πεζόδροµο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους ασφαλείας.  
         Σύµφωνα µε τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα του ΓΕΣ , προαπαιτούµενο για την 
έναρξη κατασκευής του έργου , είναι η έγγραφη αποδοχή από πλευράς του ∆ήµου 
Μεγαρέων, µε σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου των παρακάτω όρων 
και προϋποθέσεων: 
     α) Η παροχή από τον ∆ήµο όλων των απαιτούµενων υλικών για την υλοποίηση 
του έργου σύµφωνα µε την συννηµένη ΤΟΕ καθώς και τυχόν άλλων υλικών 
απαιτηθούν κατά την διάρκεια της κατασκευής, συνολικής εκτιµώµενης αξίας 
189.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α). 
     β) Η ελεύθερη πρόσβαση και διέλευση των µαθητών/τριών και των συνοδών 
αυτών, από τον πεζόδροµο, όλη την ηµέρα προς τα παρακείµενα σχολικά 
συγκροτήµατα και τις αθλητικές εγκαταστάσεις αυτών. 
     γ) Η ΣΥ(ΣΠΒ) διατηρεί το δικαίωµα διακοπής κυκλοφορίας στον πεζόδροµο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους ασφαλείας.  
    δ) Η κατασκευή του πεζόδροµου µε υλικά του ∆ήµου, επ’ ουδενί δεν 
συνεπάγεται οιοδήποτε δικαίωµα αυτού επί της ιδιοκτησίας του ακινήτου. 
  
Κατόπιν όλων των ανωτέρω και µε δεδοµένη την αναγκαιότητα κατασκευής 
ασφαλούς πρόσβασης των µαθητών της περιοχής στα παρακείµενα σχολικά 
συγκροτήµατα:  
                  Εισηγούµαστε την αποδοχή των όρων του ΓΕΣ». 
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Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
το υπ’ αριθµ. Φ.900/130/808036 – Σ 1803 από 23-Μαιου-2018  έγγραφο  Γ.Ε.Σ 
έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: ∆ιάφορα Θέµατα (∆ιάνοιξη Πεζοδρόµου στη Νότια Πλευρά της Σχολής 

Πυροβολικού στο Στρδο «ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η») 
ΣΧΕΤ.: Φ.040/2/860/Σ.206/8 Φεβ 18/ΣΠΒ/4ο ΕΓ (ΟΣΟ) 
 
1. Σας γνωρίζουµε, ότι τη 15 Μαϊ 18 πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον κ. 
ΑΝΥΕΘΑ, µε σκοπό τη δροµολόγηση ενεργειών αναφορικά µε τη δυνατότητα 
ασφαλούς διέλευσης των µαθητών της περιοχής διαµέσου του Στρατοπέδου «ΤΧΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΘΩΜΑ», προς τα παρακείµενα σχολικά συγκροτήµατα της 
Ν.Περάµου. 
2. Κατά την σύσκεψη αποφασίστηκαν τα παρακάτω: 

α. Η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης του Στρδου «ΤΧΗ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΘΩΜΑ», 
µε την κατασκευή πεζόδροµου πλάτους 4,0µ. και µήκους 710µ. περίπου, 
συνολικού Π/Υ 259.000€. 
β. Η ελεύθερη πρόσβαση και διέλευση των µαθητών από τον πεζόδροµο κατά 
τις µέρες και ώρες λειτουργίας των σχολικών συγκροτηµάτων. 
γ. Η εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε την τεχνικοοικονοµική έκθεση (ΤΟΕ) που 
έχει συντάξει το ΓΕΣ/Γ2 και µε µέριµνα της Στρατιωτικής Υπηρεσίας (ΣΥ) ως 
ακολούθως: 

(1) Ανάθεση των εργασιών σε ιδιώτη κατασκευαστή, κατόπιν διαγωνιστικής 
διαδικασίας, συνολικού Π/Υ 70.000€, που θα διατεθούν για το σκοπό αυτό 
από το ΥΠΕΘΑ. 
(2) Ανάληψη των χωµατουργικών εργασιών και καθαιρέσεων από 
προσωπικό και µέσα της ΣΥ. 
(3) Παροχή από το ∆ήµο Μεγαρέων όλων των απαραίτητων υλικών για την 
εκτέλεση του έργου, σύµφωνα µε την αναλυτική προµέτρηση της 
συνταχθείσας ΤΟΕ, συνολικής εκτιµώµενης αξίας 189.000€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 

3. Το έργο θα πραγµατοποιηθεί σε 3 διαδοχικές φάσεις ως ακολούθως: 
α. Κατασκευή πεζόδροµου κατά µήκος της παραλίας. 
β. Περίφραξη της νότιας πλευράς του Στρδου «ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η». 
γ. ∆ιάνοιξη προσβάσεων στον πεζόδροµο και απόδοση αυτού σε κυκλοφορία. 

4. Προαπαιτούµενο για την έναρξη κατασκευής του έργου είναι η αποδοχή από 
πλευράς του ∆ήµου Μεγαρέων, µε σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού του 
Συµβουλίου, των παρακάτω όρων – προϋποθέσεων: 

α. Η παροχή από το ∆ήµο όλων των απαιτούµενων υλικών για την υλοποίηση 
του έργου, σύµφωνα µε την συνηµµένη ΤΟΕ, καθώς και τυχόν άλλων υλικών 
απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής (απρόβλεπτα), συνολικής 
εκτιµώµενης αξίας 189.000€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 
β. Η ελεύθερη πρόσβαση και διέλευση των µαθητών από τον πεζόδροµο κατά 
τις µέρες και ώρες λειτουργίας των παρακείµενων σχολικών συγκροτηµάτων. 
γ. Η ΣΥ (ΣΠΒ) διατηρεί το δικαίωµα διακοπής της κυκλοφορίας στον πεζόδροµο 
για λόγους ασφαλείας. 
δ. Η κατασκευή του πεζόδροµου, µε υλικά του ∆ήµου, επ’ ουδενί δεν 
συνεπάγεται οιοδήποτε δικαίωµα αυτού επί της ιδιοκτησίας του ακινήτου. 

5. Συναφώς, σε συνεργασία µε το ∆ήµο Μεγαρέων, να προβείτε στη διευκρίνιση 
τυχόν λεπτοµερειών και επιµέρους ζητηµάτων, προκειµένου το έργο να έχει 
ολοκληρωθεί προ της ενάρξεως της νέας σχολικής περιόδου. 
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6. Η ΜΥ Πηνελόπη Ανδριάνη, ορίζεται ως υπεύθυνος Μηχανικός από πλευράς 
ΓΕΣ/Γ2, για την παρακολούθηση του έργου, καθόλη τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών ενεργειών και της κατασκευής του. 
7. Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας, µε παράλληλη ενηµέρωση του ΓΕΣ/Γ2. 
8. Ο ∆ήµος Μεγαρέων, προς τον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για: 

α. Την έγγραφη αποδοχή των προαναφεροµένων όρων –προϋποθέσεων, µε 
σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του. 
β. Την σταδιακή και έγκαιρη προσκόµιση των απαιτούµενων υλικών κατά φάση 
κατασκευής του έργου, ως αναφέρεται στη παράγραφο 3 του παρόντος. 
γ. Την υλοποίηση το συντοµότερο δυνατόν, της σύνδεσης τουεσωτερικού 
φρεατίου συγκέντρωσης λυµάτων του Στρδου «ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η» µε το εξωτερικό 
φρεάτιο υποδοχής λυµάτων, δέσµευση την οποία είχε αναλάβει από το 2014. 

9. Τα ΥΠΕΘΑ/ΣΓ κ.ΥΕΘΑ – κ.ΑΝΥΕΘΑ, ΓΕΕΘΑ και ΤΕΘΑ προς τους οποίους 
κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ενηµέρωσή τους. 
10. Χειριστής θέµατος: Σχης (ΜΧ) Νικόλαος Χαραλαµπίδης, Επιτελής ΓΕΣ/Γ2/1β, 
τηλ. (ΟΤΕ) 210-6553058 - (ΕΨΑ∆) 800-3058. 
 

Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το 
υπ’ αριθµ. Πρωτ.: Φ.900/175/810391 – Σ 2301 από 29-Ιουνίου -2018 έγγραφο    
Γ.Ε.Σ έχει ως εξής: 

 
«ΘΕΜΑ: ∆ιάφορα Θέµατα (∆ιάνοιξη Πεζοδρόµου στη Νότια Πλευρά της 

Σχολής Πυροβολικού στο Στρδο «ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η»). 
 ΣΧΕΤ.: α. Φ.040/2/860/Σ.206/8 Φεβ 18/ΣΠΒ/4ο ΕΓ 

 β. Φ.900/130/808036/Σ.1803/23 Μαϊ 18/ΓΕΣ/Γ2 (ΟΣΟ) 
 γ. Αρ.Πρωτ.:11751/22 Ιουν 18/∆ήµος Μεγαρέων  

1. Σας γνωρίζουµε, ότι κατά τη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε την 22 Ιουν 18 
υπό τον κ. ΑΝΥΕΘΑ για το αντικείµενο του θέµατος, αποφασίστηκε κατόπιν του (γ) 
σχετικού αιτήµατος του ∆ήµου Μεγαρέων, η τροποποίηση του (β) οµοίου, όπως 
ακολούθως:  

α. Η παράγραφος 4β διαµορφώνεται ως εξής: «Η ελεύθερη πρόσβαση και 
διέλευση των µαθητών/ριών και των συνοδών αυτών από τον πεζόδροµο όλη 
την ηµέρα, προς τα παρακείµενα σχολικά συγκροτήµατα και τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις αυτών».  
β. Η παράγραφος 4γ διαµορφώνεται ως εξής: «Η ΣΥ (ΣΠΒ) διατηρεί το 
δικαίωµα διακοπής της κυκλοφορίας στον πεζόδροµο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις για λόγους ασφαλείας».  

2. Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας, µε παράλληλη ενηµέρωση του ΓΕΣ/Γ2.  
3. Ο ∆ήµος Μεγαρέων προς τον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως 
προβεί στη(ν):  

α. Έγγραφη αποδοχή των προαναφεροµένων όρων – προϋποθέσεων, µε 
σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του.  
β. Τήρηση της συµφωνίας, για υλοποίηση της δέσµευσής του, κατά τη σύσκεψη 
της 15 Μαϊ 18 υπό τον κ. ΑΝΥΕΘΑ, για άµεση έναρξη των εργασιών σύνδεσης 
του εσωτερικού φρεατίου συγκέντρωσης λυµάτων του Στρδου «ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η» µε 
το εξωτερικό φρεάτιο υποδοχής λυµάτων, η µη εκτέλεση των οποίων, από το 
2015, έχει επιβαρύνει τη ΣΥ κατά 40.500€, για εργασίες συντήρησης – 
επισκευής της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισµού του Στρδου «ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η».  

4. Επιπρόσθετα σας υπενθυµίζουµε την πρόθεση της ΣΥ, σε περίπτωση 
αδυναµίας κάλυψης από το ∆ήµο όλου του ποσού για την κατασκευή του έργου της 
παραγράφου 3β του παρόντος, σύµφωνα µε τη συνταχθείσα µελέτη της 731 ∆ΣΕ, 
να καταβάλει µέχρι το ποσό των 8.000€, πέραν των 15.000€ που αποδεδειγµένα 
θα καταβληθεί από το ∆ήµο. - 2 –  
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5. Τα ΥΠΕΘΑ/ΣΓ κ.ΥΕΘΑ – κ.ΑΝΥΕΘΑ, ΓΕΕΘΑ, προς τους οποίους κοινοποιείται 
το παρόν (υ.τ.α.) και το ΤΕΘΑ παρακαλούνται για την ενηµέρωσή τους. 
6. Χειριστής θέµατος: Σχης (ΜΧ) Νικόλαος Χαραλαµπίδης, Επιτελής ΓΕΣ/Γ2/1β, 
τηλ. (ΟΤΕ) 210-6553058 - (ΕΨΑ∆) 800-3058». 
          Tο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’όψη τα ανωτέρω και συζήτησε και 
αντάλλαξε απόψεις. 
        Αφού είδε & τις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΟΣ (21) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23)  

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
Α) Εγκρίνει την αποδοχή των όρων του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 

(Γ.Ε.Σ) για την ∆ιάνοιξη πεζοδρόµου στην νότια πλευρά της Σχολής Πυροβολικού 
στο Στρ/δο «ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ», οι οποίοι αναφέρονται στην υπ’ υπ’ αριθ. πρωτ. 
12915/13-7-2018 εισήγηση του Αντιδηµάρχου του ∆ήµου µας κ. Φωτίου Σταύρου 
του Νικ., στο ιστορικό της παρούσης και είναι οι εξής: 
     α) Η παροχή από τον ∆ήµο όλων των απαιτούµενων υλικών για την υλοποίηση 
του έργου σύµφωνα µε την συνηµµένη ΤΟΕ καθώς και τυχόν άλλων υλικών 
απαιτηθούν κατά την διάρκεια της κατασκευής, συνολικής εκτιµώµενης αξίας 
189.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α). 
     β) Η ελεύθερη πρόσβαση και διέλευση των µαθητών/τριών και των συνοδών 
αυτών, από τον πεζόδροµο, όλη την ηµέρα προς τα παρακείµενα σχολικά 
συγκροτήµατα και τις αθλητικές εγκαταστάσεις αυτών. 
     γ) Η ΣΥ(ΣΠΒ) διατηρεί το δικαίωµα διακοπής κυκλοφορίας στον πεζόδροµο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους ασφαλείας  και  
    δ) Η κατασκευή του πεζόδροµου µε υλικά του ∆ήµου, επ’ ουδενί δεν 
συνεπάγεται οιοδήποτε δικαίωµα αυτού επί της ιδιοκτησίας του ακινήτου. 
           Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης µειοψηφεί. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Λέλης Μελέτιος ψηφίζει παρών. 
 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 227/2018. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.%%.      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Ο Αντιπρόεδρος                                 Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Καστάνη Αικατερίνη 

 ∆ήµας Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Ρήγα Ελένη Σωτηρίου Γεώργιος 

 Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Καράµπελας Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 

 Ρήγα Ιωάννα Μαργέτης Παναγιώτης 

 Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης 
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΜέγαραOOOOOOO. 

Ο  ∆ήµαρχος Μεγαρέων 
  

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


