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Γ Ζ Μ Ο   Μ Δ Γ Α Ρ Δ Ω Ν  

ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ 
         ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΔΓΑΡΔΩΝ  

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  
  
 Δθ  ηνπ ππ’ αξηζ. 1/9-1-2018 πξαθηηθνύ ηαθηηθήο ζπλεδξηάζεσο ηνπ /ιίνπ 
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μεγαξέσλ. 

 
Αξηζ. Απνθ.: 3/2018 

Πεξί δηνξγάλσζεο κνπζηθήο ζπλαπιίαο 
αιιειεγγύεο γηα ηνπο πιεκκπξνπαζείο ηεο 
Νέαο Πεξάκνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΝΠΓΓ 

«Ηξόδσξνο» ηνπ Γήκνπ καο. 
  
 ην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ ζήκεξα 9 Ιαλνπαξίνπ 
2018 εκέξα Σξίηε & ώξα 21:00  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην πκβνύιην ηεο 
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μεγαξέσλ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζ. 214/5-1-2018 εγγξάθνπ 
πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ θ. Μνπζηαΐξα Ηιία, πνπ επηδόζεθε ζε θάζε 
έλα εθ ησλ κειώλ απηνύ ηδηαηηέξσο, όπσο θαίλεηαη από ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά 
επηδόζεσο, ζύκθσλα κε ηηο Γ/μεηο ησλ άξζξσλ 79, θαη 83 ηνπ Ν.3852/2010. 
 Γηαπηζησζείζεο λνκίκνπ απαξηίαο δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ 11 /ισλ 
επξέζεζαλ παξόληεο 7 ήηνη: 
 

Παρόντες /λοι 
Μνπζηατξαο Ηιίαο,  Πξόεδξνο 
ηξαηηώηεο Γεκήηξηνο 
Γήκνπ Βελεηία 
Χαιόθηεο Παλαγηώηεο 
Αηγηλίηεο ππξίδσλ 
Μαθξπγηάλλεο Κσλ/λνο 
Σζνπξνπθιή Γέζπνηλα 
 

Απόντες /λοι 
 

Αλησλίνπ Αλαζηαζία  
Σνπάιε Γήκεηξα 
Φπιαθηόο Γεκήηξηνο 
Βόξδνο Γεκήηξεο 

Ο θ. Πξόεδξνο  εθήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο. 
………………………………………………………………………………………….. 

Αθνινύζσο  ν θ. Πξόεδξνο εηζεγείηαη ην 1ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο Γ/μεσο πεξί 
ηνπ ελ πεξηιήςεη αληηθεηκέλνπ θαη εθζέηεη ζηα κέιε  ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΔΓΑΡΔΩΝ ηα εμήο: 

 
«Κπξίεο θαη Κύξηνη ύκβνπινη,  
Όπσο γλσξίδεηε ε 15ε Ννεκβξίνπ γηα ηνλ ηόπν καο απνηέιεζε κηα <<καύξε>> 

εκέξα έπεηηα από ηελ θνληθή πιεκκύξα πνπ έπιεμε ηνπο ζπλαλζξώπνπο θαη 
ζπκπνιίηεο καο ζηελ Νέα Πέξακν. Με γλώκνλα απηό ην δπζηπρέο θαη αλαπάληερν 
γεγνλόο πνπ ζεκάδεςε ηνλ Γήκν καο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, 
απνθαζίζακε σο Σνπηθό πκβνύιην ησλ Μεγάξσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΝΠΓΓ 
"Ηξόδσξνο" λα πξνρσξήζνπκε ζηελ δηνξγάλσζε κηαο κνπζηθήο ζπλαπιίαο 
αιιειεγγύεο θαη νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γηα ηνπο πιεκκπξνπαζείο ζπλδεκόηεο καο 
ηεο Ν.Πεξάκνπ.  

Απηή πξνηείλεηαη λα δηεμαρζεί ηελ Παξαζθεπή 26 Ιαλνπαξίνπ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ θιεηζηνύ γπκλαζηεξίνπ ηνπ 8νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Μεγάξσλ, 
κε ηελ ζπκκεηνρή θαηαμησκέλσλ θαη αγαπεκέλσλ κνπζηθώλ θαιιηηερλώλ ηεο 
ρώξαο καο πνπ έζπεπζαλ λα ζπλδξάκνπλ θαη ζα ζπκκεηάζρνπλ αθηινθεξδώο 
ελώλνληαο ηηο θσλέο, ηελ κνπζηθή θαη ηνπο ζηίρνπο ηνπο γηα απηό ηνλ ηεξό ζθνπό.  
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    Ωο αληίηηκν ζην εηζηηήξην ζεζπίδεηαη ζπκβνιηθό πνζόλ 2 επξώ ελώ ζα 
ππάξρεη κέξηκλα ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρώξν λα ζπιιέγνληαη είδε έλδπζεο, 
ηξνθήο, θιπ από όζνπο ζπκπνιίηεο καο επηζπκνύλ λα πξνζθέξνπλ πξνο ηελ 
θαηεύζπλζε απηή.  
    αο θαιώ όινπο έκπξαθηα λα βνεζήζνπκε από θνηλνύ ηόζν ζηελ πξνπώιεζε 
ησλ εηζηηεξίσλ όζν θαη κε ηελ θπζηθή καο παξνπζία απηή ηελ εμαηξεηηθά ζεκαληηθή 
ύςηζηνπ θνηλσληθνύ ζθνπνύ δηνξγάλσζε κε ηελ ηζρπξή ζπκβνιηθόηεηα απέλαληη 
ζηνπο πιεκκπξνπαζείο ζπκπνιίηεο καο» 

 
 Σν πκβνύιην ηεο ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΔΓΑΡΔΩΝ αθνύ έιαβε ππ’ 
όςε ηα αλσηέξσ εθηεζέληα θαη ζπδήηεζε θαη αληάιιαμε απόςεηο. 

        Αθνύ είδε θαη ηηο Γ/μεηο ηνπ Ν. 3852/2010. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΩ 

 

   Α) Δγθξίλεη ηελ δηνξγάλσζε κνπζηθήο ζπλαπιίαο αιιειεγγύεο γηα ηνπο 
πιεκκπξνπαζείο ηεο Νέαο Πεξάκνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΝΠΓΓ «Ηξόδσξνο» ηνπ 
Γήκνπ καο, πνπ ζα δηεμαρζεί ηελ Παξαζθεπή 26 Ιαλνπαξίνπ 2018 ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ θιεηζηνύ γπκλαζηεξίνπ ηνπ 8νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Μεγάξσλ. 
 

       Β) Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Πξόεδξν γηα ηα πεξαηηέξσ. 
Η απόθαζε απηή έιαβε αύμ. αξηζ. 3/2018. 

……………………………………………………………………………….………….      
πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό & ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο: 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Μνπζηαΐξαο Ηιίαο 
 

 

Οι ύμβοσλοι 
ηξαηηώηεο Γεκήηξηνο 
Γήκνπ Βελεηία 
Χαιόθηεο Παλαγηώηεο 
Αηγηλίηεο ππξίδσλ 
Μαθξπγηάλλεο  Κσλ/λνο 
Σζνπξνπθιή Γέζπνηλα 
 

                                              ΑΚΡΙΒΔ  ΑΠΟΠΑΜΑ 
 Μέγαξα…………………. 

Ο Πξόεδξνο ηνπ /ιίνπ  
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μεγαξέσλ 

 

 
Ηιίαο Γ. Μνπζηαΐξαο  

 


