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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 7/22-3-2016  πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 60/2016 
Περί  συµµετοχής του ∆ήµου µας στην 
διεξαγωγή της Πανελλήνιας Εθελοντικής 
∆ράσης «Let’s do it Greece 2016» την 

17/4/2016. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 22 Μαρτίου 
2016 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 5392/18-3-
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 

 
Βογιατζή Εµµανουέλα 

 
Σταµούλης Ιωάννης 

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

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

Τo ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµοφώνως εγκρίνει να συζητηθεί το 14ο θέµα 
της ηµερησίας διατάξεως µετά την συζήτηση του 9ου θέµατος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως  ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 18ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου & θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Σ/λίου την από 
12-1-2016 επιστολή  προς τον κ. ∆ήµαρχο, της Οργανωτικής Οµάδας Εθελοντών 
«Let’s Do it Greece» , η οποία έχει ως εξής: 

«Αγαπητοί Συνεργάτες, 
Βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσουµε την ηµεροµηνία 

διεξαγωγής της Πανελλήνιας Εθελοντικής ∆ράσης «Let’s do it Greece 2016» , που έχει 
προγραµµατιστεί για την Κυριακή 17 Απριλίου 2016. 
Φέτος, για πέµπτη συνεχή χρονιά, οργανώνουµε τη συγκεκριµένη δράση, η οποία έχει 
υιοθετηθεί από χιλιάδες εθελοντές και εκατοντάδες φορείς σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός 
µας, µέσα σε µία ηµέρα, να συντονιστούµε ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Ελλάδα, 
πραγµατοποιώντας εθελοντικές δράσεις καθαρισµού , εξωραϊσµού  και αισθητικής 
αναβάθµισης σε κάθε γωνιά της χώρας. 

Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε από νέα παιδιά, µε σκοπό να προβληθεί τόσο στον 
ελληνικό χώρο όσο και διεθνώς, το καλό πρόσωπο της πατρίδας µας. Το πρόσωπο των 
ανθρώπων που προσπαθούν και προσφέρουν καθηµερινά στον τόπο τους, το πρόσωπο 
των εθελοντών που συνεργάζονται σε κοινή προσπάθεια, το πρόσωπο της χαράς, της 
συµµετοχής και της δηµιουργικότητας. 

Για την Κυριακή 17 Απριλίου, έχουν ήδη δηλώσει συµµετοχή και υποστήριξη 
εκατοντάδες φορείς από όλη την Ελλάδα. Ανάµεσα τους, Περιφέρειες και Περιφερειακές 
Ενότητες, ∆ήµοι, εθελοντικές οµάδες, το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων, το Σώµα Ελληνικού 
Οδηγισµού, το σύνολο των µεγάλων περιβαλλοντικών οργανώσεων, φορείς  διαχείρισης 
προστατευόµενων περιοχών, µουσεία, σχολεία, σύλλογοι και αθλητικά σωµατεία, ενώ σε 
εξέλιξη βρίσκεται συνεργασία µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, το 
Υπουργείο Παιδείας, την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας ( ΕΝΠΕ), την Κεντρική Ένωση 
∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε) και τις Κτιριακές Υποδοµές. 

Επίσης, µε έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, θα υλοποιήσουµε και φέτος την 
«Σχολική Εβδοµάδα ΕθελοντισµούLet’s do it Greece 2016» σε όλα τα σχολεία της 
χώρας µε κορύφωση την ηµέρα της πανελλήνιας δράσης. Πρόκειται  για µια εβδοµάδα 
δράσεων µέσα στη σχολική µονάδα και µε την συµµετοχή όλης της σχολικής κοινότητας, 
µε σκοπό να υιοθετηθεί ο σχολικός χώρος ως πεδίο δράσης καθαρισµού και βελτίωσης 
του περιβάλλοντος. 

Στα πλαίσια του µεγάλου αυτού εθελοντικού εγχειρήµατος, καλούµε και τον δικό 
σας ∆ήµο να δηλώσει συµµετοχή, στηρίζοντας ενεργά αυτή τη µεγάλη και πρωτοφανή 
για τα ελληνικά δεδοµένα  εθελοντική προσπάθεια. Όλοι οι ∆ήµοι που συµµετέχουν , θα 
παρουσιαστούν σε ψηφιακούς χάρτες προς ενηµέρωση των εθελοντών πανελλαδικά. Η 
δήλωση συµµετοχής του ∆ήµου γίνεται ηλεκτρονικά  στο www.letsdoitgreece.org  και στη 
συνέχεια εθελοντές της οργανωτικής µας οµάδας θα επικοινωνήσουν µαζί σας. 
 Για οποιαδήποτε πληροφορία η διευκρίνιση, είµαστε στη διάθεσή σας. 

Με εκτίµηση, 
Εκ µέρους της Οργανωτικής Οµάδας Εθελοντών 
Νίκος Κιούσης- Εθελοντής – Συντονιστής Πανελλαδικής».  
 

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

     Αφού είδε και τις ∆/ξεις του Ν. 3852/2010. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (28) 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
           Α) Εγκρίνει την συµµετοχή του ∆ήµου Μεγαρέων στην διεξαγωγή της 
Πανελλήνιας Εθελοντικής ∆ράσης «Let’s do it Greece 2016», που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 27 Απριλίου 2016.  
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 Ο ∆ηµοτικός Σ/λος κ. Χοροζάνης Αντώνιος ψηφίζει λευκό. 
 

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξων αριθµό 60/2016. 

…………………………………………………………………………………….…….      
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 Βογιατζή Εµµανουέλα 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


