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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.  32/2016 
Τροποποίηση  συστατικής πράξης του 
δηµοτικού ΝΠ∆∆ «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ». 

  
 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 αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Παπαλευθέρης Ελευθέριος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 4ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν  περιλήψει αντικειµένου & θέτει υπ’ όψη του ∆ηµ.Σ/λίου την υπ’αριθ. 
29/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Αθλητισµού «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» ∆ήµου Μεγαρέων περί «Τροποποίησης συστατικής 
πράξης του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισµού του ∆ήµου 
Μεγαρέων «Ηρόδωρος» η οποία έχει ως εξής: 

 
Αρχοµένης της συνεδριάσεως η κ. Πρόεδρος εισηγείται το 1ο και µοναδικό  

θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί του εν  περιλήψει αντικειµένου, θεωρηθέντος ως 
κατεπείγοντος κατόπιν οµοφώνου αποφάσεως των µελών, του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 240 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 και 
του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 και εκθέτει στα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου τα εξής: 

Η ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής ζητά µε το 
υπ. αριθµ. πρωτ. 65493/53342/17-1-2014 έγγραφό της από το ∆ήµο Μεγαρέων την 
τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.∆.∆. «Ηρόδωρος» (απόφαση 
50/2011 ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μεγαρέων που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 970/25-5-
2011, τ. Β’) ως προς το ποσό της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του από τον ∆ήµο 
έτσι ώστε να µην παραβιάζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ια, της παραγράφου 1 
του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων). Συγκεκριµένα 
θα πρέπει να αλλάξει το ποσό της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης από το ∆ήµο 
προς το νοµικό πρόσωπο που αναγράφεται της παραγράφου Α του άρθρου 4 της 
συστατικής πράξης από ένα εκατοµµύριο οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.800.000 €) 
που είναι σήµερα σε ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες ευρώ (1.100.000 €). 
Προκειµένου να γίνει η τροποποίηση αυτή θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο η οποία στη συνέχεια θα εγκριθεί από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Μεγαρέων και θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

Επίσης υπενθυµίζει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο την υπ’ αριθ. 48/2014 
απόφασή του, µε την οποία είχε γίνει σχετική τροποποίηση, πλην όµως δεν 
ολοκληρώθηκε η διαδικασία της τροποποίησης, καίτοι είχε ληφθεί και η υπ’ αριθ. 
131/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έλαβε 
υπόψη το υπ. αριθµ. πρωτ. 65493/53342/17-1-2014 έγγραφό της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοίκησης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, την συστατική πράξη του 
Ν.Π.∆.∆ «Ηρόδωρος» όπως αυτή δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 970/25-5-2011 τ. Β’ 
καθώς και τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας και µετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 
1.Τροποποιεί την παράγραφο Α του άρθρου 4 µε τίτλο «Πόροι» της 

συστατικής πράξης του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισµού του 
∆ήµου Μεγαρέων «Ηρόδωρος» (απόφαση 50/2011 ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Μεγαρέων που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 970/25-5-2011, τ. Β’) ως εξής: 
«Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου η οποία ανέρχεται σε ένα εκατοµµύριο 
εκατό χιλιάδες ευρώ (1.100.000 €) και η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της 
οποίας διαµορφώνεται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην 
καταβολή της έκτακτής επιχορήγησης». 

2. Εξουσιοδοτεί την κα Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες». 
 
Το ∆.Σ/λιο αφού έλαβε υπ’όψη τα ανωτέρω και συζήτησε διεξοδικά το θέµα 

και αντάλλαξε απόψεις. 



 3 

 Αφού είδε και το υπ. αριθµ. πρωτ. 65493/53342/17-1-2014 έγγραφό της 
∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, την συστατική 
πράξη του Ν.Π.∆.∆ «Ηρόδωρος» όπως αυτή δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 970/25-5-
2011 τ. Β’ καθώς και τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ  
 

Α) Τροποποιεί την παράγραφο Α του άρθρου 4 µε τίτλο «Πόροι» της 
συστατικής πράξης του ∆ηµοτικού Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Αθλητισµού «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» που συστάθηκε µε την υπ’ αριθ. 50/2011 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 970/25-5-
2011, τ. Β’, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 48/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού του 
Σ/λίου, ως εξής: 

 
«Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου η οποία ανέρχεται σε ένα 

εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες ευρώ (1.100.000 €) και η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση 
το ύψος της οποίας διαµορφώνεται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν 
στην καταβολή της έκτακτής επιχορήγησης µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
     
        Από την παρούσα προκαλείται δαπάνη ποσού ενός εκατοµµυρίου εκατό 
χιλιάδων ευρώ (1.100.000 €), η οποία είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό 
του ∆ήµου µας οικονοµικού έτους 2016 µε  Κ.Α. εξόδων 00.6715.0001. 
 
 Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 32/2016 
…………………………………………………………………………………….…….      
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 


