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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 5/29-2-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ. 40/2016 

Στήριξη και συµµετοχή του ∆ήµου Μεγαρέων 
στην πρωτοβουλία της Ο.Ε.Κ.Α.Ι. και της 
Κ.Ε.∆.Ε. για την καθιέρωση «Παγκόσµιας 
Ηµέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας». 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα                        
29 Φεβρουαρίου  2016 ηµέρα ∆ευτέρα & ώρα 21:00 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ 
αριθ. 3835/25-2-2016 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 28 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Ρήγα Ελένη 

 
Σταµούλης Ιωάννης 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Μαυροειδή Βασιλική Σωτηρίου Γεώργιος ∆ρένης Αθανάσιος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος Κόττας Βασίλειος 
∆ήµας Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος  
Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων.  
Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος  
Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης  
Ρήγα Ιωάννα Παπαλευθέρης Ελευθ.  
Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος  
Καστάνη Αικατερίνη Γρίβα Παναγιώτα ∆ηµ.Λιώτας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης ∆ηµ.Κοινότητας Ν.Περάµου 
Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης  
   
 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στο µέσον της υπ’ αριθ. 29/2016 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Παπαλευθέρης Ελευθέριος. 
………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 



 2 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 12o θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
θέµατος περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει στα µέλη του  ∆ηµοτικού 
Σ/λιου την υπ’ αριθ. 5999/2-4-2015 επιστολή του ∆ηµάρχου Αµαρουσίου και 
Προέδρου Κ.Ε.∆.Ε. κ. Πατούλη Γεωργίου, µε θέµα «Παγκόσµιας Ηµέρας 
Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας», η οποία έχει ως εξής: 

 
«Σας αποστέλλουµε την υπ’ αριθµ. 56/3-2-2016 απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ΚΕ∆Ε αναφορικά µε την πρωτοβουλία της Οµοσπονδίας 
Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας την οποία στηρίζει  η ΚΕ∆Ε, για 
την καθιέρωση  της Παγκόσµιας Ηµέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας, µε 
στόχο την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών στην προβολή και τη 
διάδοση της πολιτιστικής µας ταυτότητας, καθώς και το σχέδιο ψηφίσµατος, το 
οποίο καλείστε να εκδώσετε και να το αποστείλετε στην υπηρεσία µας υπ’ όψιν 
κας Αφροδίτης Παναγιωτοπούλου, ∆ιευθύντριας Επικοινωνίας και ∆ιεθνών 
Σχέσεων της ΚΕ∆Ε είτε στο fax της ΚΕ∆Ε: 210-3820807, είτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση:info@kedke.gr». 

 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος δίδει τον λόγο στον κ. ∆ήµαρχο.   
Λαβών τον λόγο ο κ. ∆ήµαρχος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 

Σ/λίου τα κάτωθι: 
 
«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου µας, µε απόφασή του στηρίζει και 

συµµετέχει στην πρωτοβουλία της Οµοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και 
Αδελφοτήτων Ιταλίας (ΟΕΚΑΙ) και της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, για 
την καθιέρωση. 

«Παγκόσµιας Ηµέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας» 
µε  προτεινόµενη ηµεροµηνία την 20ή Μαΐου. 

Πρόκειται για µια κορυφαία πρωτοβουλία που αναδεικνύει την ανεκτίµητη 
προσφορά του Ελληνισµού στον Παγκόσµιο Πολιτισµό και στοχεύει στην 
προβολή της Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας και την ανάδειξη της ιστορικής της 
παρουσίας. 

Η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισµός, συνιστούν την ουσία του 
Ελληνισµού, των αρχών, των κανόνων, των αξιών και των ιδανικών του. Είναι η 
πολύτιµη παρακαταθήκη των προγόνων µας, µε αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια. 

Αποτελεί καθήκον για όλους µας, να ενισχύσουµε την προσπάθεια αυτή, 
και να γίνουµε «συνοδοιπόροι» σε αυτό το «ταξίδι»για την καθιέρωση της 
«Παγκόσµιας Ηµέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας». 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα υπό 

και  συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου µας, στηρίζει και συµµετέχει στην 
πρωτοβουλία της Οµοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων 
Ιταλίας (ΟΕΚΑΙ) και της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, για την 
καθιέρωση. 

«Παγκόσµιας Ηµέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας» 
µε  προτεινόµενη ηµεροµηνία την 20ή Μαΐου. 
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Πρόκειται για µια κορυφαία πρωτοβουλία που αναδεικνύει την 

ανεκτίµητη προσφορά του Ελληνισµού στον Παγκόσµιο Πολιτισµό και 
στοχεύει στην προβολή της Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας και την ανάδειξη 
της ιστορικής της παρουσίας. 

Η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισµός, συνιστούν την ουσία 
του Ελληνισµού, των αρχών, των κανόνων, των αξιών και των ιδανικών του. 
Είναι η πολύτιµη παρακαταθήκη των προγόνων µας, µε αδιάσπαστη ιστορική 
συνέχεια. 

Αποτελεί καθήκον για όλους µας, να ενισχύσουµε την προσπάθεια 
αυτή, και να γίνουµε «συνοδοιπόροι» σε αυτό το «ταξίδι»για την καθιέρωση 
της «Παγκόσµιας Ηµέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας». 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 40/2016. 

…………………………………………………………………………………….…….     
 

  Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 
 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική Παπαπανούσης Νικόλαος 
Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος 
 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Ο Πρόεδρος της  Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 
Μουσταϊρας Ηλίας Ρήγα Ιωάννα Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Γρίβα Παναγιώτα 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Σταµούλης Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο  
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


