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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. 5/17-4-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Σ/λίου 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων. 

 
Αριθ. Αποφ.:23/2018 

Περί διοργάνωσης 2ου διαγωνισµού ωραιότερων 
κήπων και µπαλκονιών της πόλης µας και 

συγκρότηση Οργανωτικής και Κριτικής 
Επιτροπής για την διεξαγωγή αυτού. 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 17 Απριλίου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 21:00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Σ/λιο 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 7792/13-4-2018 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 
1. Μουσταϊρας Ηλίας,  Πρόεδρος 
2. Στρατιώτης ∆ηµήτριος 
3. Αντωνίου Αναστασία  
4. Χαλόφτης Παναγιώτης 
5. Αιγινίτης Σπυρίδων 
6. Μακρυγιάννης Κων/νος 
7. Τσουρουφλή ∆έσποινα 

 

Απόντες Σ/λοι 
 

∆ήµου Βενετία 
Τοπάλη ∆ήµητρα 
Φυλακτός ∆ηµήτριος 
Βόρδος ∆ηµήτρης 

Ο κ. Πρόεδρος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 3ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί του 
εν περιλήψει αντικειµένου και εκθέτει στα µέλη  του Σ/λίου τα εξής: 

 
 «Ο ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ δια του ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ 

θεσπίζει και εφέτος ετήσιο διαγωνισµό κήπων και µπαλκονιών, βραβεύοντας και 
επαινώντας τις προσπάθειες δηµιουργίας και συντήρησης καλαίσθητων ιδιωτικών 
χώρων πρασίνου. 

Ο διαγωνισµός διοργανώνεται στα πλαίσια της αισθητικής αναβάθµισης της 
πόλης, των οικισµών και περιοχών της δηµοτικής ενότητας Μεγάρων, έχοντας ως 
στόχο την ενεργοποίηση και συµµετοχή όλο και περισσότερων πολιτών προς την 
κατεύθυνση αυτή. 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι δηµότες που έχουν στις κατοικίες τους κήπο 
ή στολισµένο το µπαλκόνι τους µε φυτά και λουλούδια! 

Για την αξιολόγηση των µπαλκονιών και των κήπων θα συσταθεί 3µελής κριτική 
επιτροπή από επιστήµονες µε σχετική ιδιότητα (γεωπόνοι, αρχιτέκτονες, κλπ) η 
οποία θα επισκεφθεί τα σπίτια όλων των συµµετεχόντων, για να ελέγξει και να 
αξιολογήσει τις αιτήσεις τους (70%). Πέραν αυτού θα υπάρχει δυνατότητα 
διαδικτυακής ψηφοφορίας από το κοινό (30%).  
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Βραβεία και τιµητικοί έπαινοι θα δοθούν κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής-
εκδήλωσης (στους 3 πρώτους κήπους και στα 3 πρώτα µπαλκόνια), που θα 
πραγµατοποιηθεί για το σκοπό αυτό, η οποία θα περιλαµβάνει φωτογραφική 
έκθεση µε φωτογραφίες από όλους τους συµµετέχοντες.  

Να σηµειωθεί, ότι οι φωτογραφίες από όλους τους συµµετέχοντες θα 
αναρτηθούν και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης του ∆ήµου µας.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κριτήρια αξιολόγησης που θεσπίζονται είναι:  
1. Επιλογή και συνδυασµός του φυτικού υλικού (καταλληλότητα µεταξύ φυτών και 

σχέση φυτών-χώρου). 
2.Αρχιτεκτονική διάταξη και πρωτοτυπία συνθέσεων. 
3.Υγεία και ευρωστία των φυτών. 
4.Συντήρηση και αρδευτικό σύστηµα. 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ-ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
      ∆ηλώσεις συµµετοχών από Πέµπτη 19/04/2018  έως Τρίτη 15/05/2018. 
     Τελετή βράβευσης: Τρίτη  05 Ιουνίου 2018  (Παγκόσµια ηµέρα περιβάλλοντος)  
     Χώρος διεξαγωγής εκδήλωσης: Πλατεία Βασ. Φρειδερίκης (Λυτάρα). 
** Η εκδήλωση λόγω και της θερινής περιόδου δεν θα πρέπει να κουράσει, θα έχει 
απλά τον χαρακτήρα της βράβευσης των νικητών σε συνδυασµό µε µια µικρή οµιλία 
από (1) οµιλητή σχετικό µε το θέµα και τις όποιες τοποθετήσεις-αναλύσεις των 
µελών της 3µελής κριτικής επιτροπής. Θα υπάρχει ταυτόχρονα και προτζέκτορας 
µε πανί για να προβληθεί και το φωτογραφικό υλικό που θα συγκεντρωθεί.  
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 3ΜΕΛΟΥΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. Μαρία Παπακωνσταντίνου – Αρχιτέκτoνας. 
2. Κόµπουλη-Νικολοπούλου Άννα – Γεωπόνος 
3. Ιωαννίδου Αγάπη – Προισταµένη τµήµατος αγροτικής ανάπτυξης ∆ήµου 

Μεγαρέων/Γεωπόνος 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. Μουσταΐρας Ηλίας, Πρόεδρος Συµβουλίου 
2. Αιγινίτης Σπύρος, Σύµβουλος Συµπολίτευσης 
3. Τσουρουφλή ∆έσποινα, Σύµβουλος Αντιπολίτευσης». 
 

Το Συµβούλιο της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ αφού έλαβε υπ’ όψη 
τα ανωτέρω και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 

 Α) Εγκρίνει την  διοργάνωση του «2ου διαγωνισµού ωραιότερων κήπων και 
µπαλκονιών της πόλης µας», υπό την αιγίδα του Συµβουλίου της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 05/06/2018 (Παγκόσµια 
ηµέρα περιβάλλοντος),σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης 
και συγκροτεί: 
 

α) Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τα κάτωθι µέλη του 
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων: 

1. κ. Μουσταΐρα Ηλία, Πρόεδρο Συµβουλίου 
2. κ. Αιγινίτης Σπυρίδωνα, Σύµβουλο (ως Εκπρόσωπο Συµπολίτευσης) 
3. κα.Τσουρουφλή ∆έσποινα, Σύµβουλο (ως Εκπρόσωπο Μείζονος    

Αντιπολίτευσης) 
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β) Κριτική Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τους κάτωθι: 
1. κ. Μαρία Παπακωνσταντίνου – Αρχιτέκτονα. 
2. κα Κόµπουλη-Νικολοπούλου Άννα   –   Γεωπόνο. 
3. κα Ιωαννίδου Αγάπη  –  Προισταµένη Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 

∆ήµου Μεγαρέων / Γεωπόνο. 
 

 Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµ. 23/2018. 

……………………………………………………………………………….………….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Μουσταΐρας Ηλίας 
 

 

                Οι Σύµβουλοι 
1. Στρατιώτης ∆ηµήτριος 
2. Αντωνίου Αναστασία  
3. Χαλόφτης Παναγιώτης 
4. Αιγινίτης Σπυρίδων 
5. Μακρυγιάννης  Κων/νος 
6. Τσουρουφλή ∆έσποινα 

 
                                              ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο Πρόεδρος του Σ/λίου  
∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων 

 

 

 
Ηλίας Γ. Μουσταΐρας  


