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∆ Η Μ Ο Σ  Μ Ε Γ Α Ρ Ε Ω Ν  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
         ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 Εκ  του υπ’ αριθ. 10/28-8-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Σ/λίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων. 

 
Αριθ. Αποφ.: 36/2018 

Περί ονοµατοδοσίας ∆ηµοτικού Γηπέδου 
Μεγάρων σε «ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΣ». 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 28 Αυγούστου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Σ/λιο ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 15847/24-8-2018 εγγράφου 
προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μουσταΐρα Ηλία, που επιδόθηκε σε κάθε 
ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά 
επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 79, και 83 του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 11 Σ/λων 
ευρέθησαν παρόντες 7  ήτοι: 

Παρόντες Σ/λοι 
Μουσταϊρας Ηλίας,  Πρόεδρος 
Αντωνίου Αναστασία  
Χαλόφτης Παναγιώτης 
Τοπάλη ∆ήµητρα 
Αιγινίτης Σπυρίδων 
Τσουρουφλή ∆έσποινα 
Βόρδος ∆ηµήτρης 

Απόντες Σύµβουλοι 
 

Στρατιώτης ∆ηµήτριος 
∆ήµου Βενετία 
Μακρυγιάννης Κων/νος 
Φυλακτός ∆ηµήτριος 
 

  
Ο κ. Πρόεδρος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.. 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 2ο θέµα της ηµερησίας ∆ιατάξεως 

περί του εν περιλήψει αντικειµένου και εκθέτει στα µέλη του Συµβουλίου τα  εξής: 
 
«Κυρίες και Κύριοι Σύµβουλοι,  
Πρώτα απ'όλα θα ήθελα να αναφέρω ότι το συγκεκριµένο θέµα το 

εισηγούµαι όχι µόνον ως αιρετός σύµβουλος και Προεδρεύων του Συµβουλίου 
αυτού, αλλά πρωτίστως ως απλός πολίτης των Μεγάρων και ένας από τους 
χιλιάδες φιλάθλους της ιστορικής οµάδας µας, του Βύζαντα.  

Όπως γνωρίζεται τα τελευταία χρόνια ο ∆ήµος µας σε αγαστή συνεργασία 
µε την οικεία Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής, κατέβαλλε επιτυχείς 
προσπάθειες ώστε να εγκριθούν τα κονδύλια και να τοποθετηθούν νέοι 
χλοοτάπητες στα γήπεδα ποδοσφαίρου σε Μέγαρα και Νέα Πέραµο, όπου εντός 
της σεζόν αυτής που ξεκινάει (2018-2019) θα έχουν ολοκληρωθεί τα σηµαντικά 
έργα αυτά για τους εν λόγω αθλητικούς χώρους. Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφέρω 
και την συνεχή ενασχόληση του τέως Αντιδηµάρχου Τεχνικών Έργων κου Κώστα 
Καράµπελα, ο οποίος σε συνεργασία µε την νοµική υπηρεσία του ∆ήµου µας 
κατάφερε να αποσαφηνίσει το ιδιόρρυθµο ιδιοκτησιακό καθεστώς που επικρατούσε 
στο ∆ηµοτικό Γήπεδο ποδοσφαίρου της πόλης µας.  
 Με αφορµή αυτό το γεγονός και την εν γένει προφανή αλλαγή όψης που θα 
αποκτήσει πλέον το ∆ηµοτικό Γήπεδο Μεγάρων (γνωστό στο κόσµο και ως γήπεδο 
"Βύζαντα"), µου γεννήθηκε αυτή η πρόταση περί ονοµατοδοσίας αυτού σε "ΣΑΚΗΣ 
ΚΟΥΒΑΣ".  
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Πιστεύω ότι εκτός από δική µου εκτίµηση, αποτελεί για όλη τη φίλαθλη 
κοινωνία των Μεγάρων µια πράξη δίκαια τόσο για τον ποδοσφαιριστή όσο και για 
τον άνθρωπο Σάκη Κουβά. ∆ίχως να χρειαστεί να αναφερθώ στη βιογραφία του και 
στα εκατοντάδες δηµοσιεύµατα και αφιερώµατα που έχουν γίνει κατά καιρούς από 
τα ΜΜΕ της χώρας µας στο πρόσωπο του, η ιστορία έχει καταγράψει µε χρυσά 
γράµµατα ότι ο Σάκης Κουβάς αποτέλεσε τον µεγαλύτερο Μεγαρίτη ποδοσφαιριστή 
που τίµησε τη φανέλα του κραταιού Βύζαντα στις µεγάλες και ένδοξες εποχές που 
το ιστορικό µας σωµατείο µεγαλούργησε. Αποτελεί ακόµα και σήµερα έναν από 
τους λόγους που η πόλη µας τα Μέγαρα και ο Βύζας ως σωµατείο, είναι ακουστά 
ανά το Πανελλήνιο για τα µεγάλα κατορθώµατα που είχαν επιτευχθεί εκείνη την 
εποχή µε ποδοσφαιρικό ηγέτη τον Σάκη Κουβά. Φυσικά σε όλα αυτά εάν 
προσθέσουµε ότι πρόκειται για διεθνή ποδοσφαιριστή µε παρουσία στην Εθνική 
Ελλάδος όσο και στην Εθνική Ενόπλων µε σηµαντικότερο τίτλο του το Παγκόσµιο 
Κύπελλο Ποδοσφαίρου Ενόπλων, είναι αντιληπτό πως δεν έχει χαραχθεί στη 
µνήµη όλων µας τυχαία ως ο παίκτης σύµβολο των Μεγάρων. 

Για τους ως άνω λόγους και επειδή θεωρώ πως πρέπει ως τοπική 
αυτοδιοίκηση να τιµήσουµε µε την υιοθέτηση της πρότασης αυτής τον Σάκη Κουβά 
εν ζωή, και όχι εκ των υστέρων όπως συνήθως γίνεται στις περισσότερες των 
αντίστοιχων περιπτώσεων στη χώρα µας, σας καλώ να ψηφίσουµε οµόφωνα αυτή 
τη πρόταση η οποία θα σταλεί για τελική έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Μεγαρέων ». 

Το Συµβούλιο της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  αφού έλαβε 
υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα υπό του κ. Προέδρου και µετά από διαλογική 
συζήτηση. 
 Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
 Α) Προτείνει την ονοµατοδοσία του ∆ηµοτικού Γηπέδου Μεγάρων σε γήπεδο 

«ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΣ»., σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην εισήγηση του κ. 
Προέδρου,  στο ιστορικό της παρούσης . 

Β) Η απόφαση αυτή να σταλεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση.  
Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθ. 36/2018. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.%%%%.      

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Μουσταΐρας Ηλίας 
 

 

                Οι Σύµβουλοι 
 

1. Αντωνίου Αναστασία  
2. Χαλόφτης Παναγιώτης 
3. Τοπάλη ∆ήµητρα 
4. Αιγινίτης Σπυρίδων 
5. Τσουρουφλή ∆έσποινα 
6. Βόρδος ∆ηµήτρης 

                                               
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 ΜέγαραJJJJJJJ. 
Ο Πρόεδρος του Σ/λίου  

∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων 
 

 
Ηλίας Γ. Μουσταΐρας  


