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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 19/7-8-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 
 

Αριθ. αποφ.: 231/2018 
Εισήγηση του δηµοτ.ΝΠ∆∆ «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» για 
αίτηµα έκτακτης χρηµατοδότησης για κάλυψη 

επειγουσών λειτουργικών δαπανών του. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 7 Αυγούστου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 14694/3-8-2018 εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
το οποίο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-
2018) και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 , το οποίο τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
72 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) . 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 24 ήτοι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζάλης Αθανάσιος-Αντιπρόεδρος   Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ.   Ρήγα Ελένη 

Μιχάλαρος Γεώργιος   Παπαπανούσης Νικόλαος  

Κοσµόπουλος Ελευθεριος   ∆ρένης Αθανάσιος 
∆ήµας Ιωάννης   Βογιατζή Εµµανουέλα 

Κορώσης Σπυρίδων   Μαρινάκης Ιωάννης 
Σωτηρίου Γεώργιος   Πιλίλης Σωτήριος 

Καράµπελας Κων/νος   Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Παπανίκος ∆ηµήτριος   Γρίβα Παναγιώτα 
Ρήγα Ιωάννα    

Φυλακτός Κων/νος    
Καστάνη Αικατερίνη    

Κολάτας Ιωάννης    
Πολυχρόνης Ιερόθεος    

Μπερδελής Γεώργιος    

∆ρυµούσης Κων/νος    

Φωτίου Σταύρος του Κων.   -------------- 

Χοροζάνης Αντώνιος   Λιώτας ∆ηµοσθένης  - Πρόεδρος 

Μαργέτης Παναγιώτης   ∆ηµοτικής  Κοινότητας Νέας Περάµου  

Μιχάλαρος Ιωάννης    
Σταµούλης Ιωάννης    

Κόττας Βασίλειος    

Βαρελάς Κλεάνθης    
Λέλης Μελέτιος    
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-------------- 
Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος   
∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων    

                Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής,                                
ο Αντιπρόεδρος  κ. Ζάλης Αθανάσιος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
       Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος      
�����������������������������������.  
 

Ακολούθως ο  κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 2ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την  
υπ’ αριθ. 351/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Αθλητισµού «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» ∆ήµου Μεγαρέων περί: «"Έγκρισης αιτήµατος 
έκτακτης οικονοµικής επιχορήγησης του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
&Αθλητισµού του ∆ήµου Μεγαρέων «Ηρόδωρος» από τον ∆ήµο Μεγαρέων 
για κάλυψη κατεπειγουσών λειτουργικών δαπανών του νοµικού 
προσώπου"», η οποία έχει ως εξής: 

    

  Ακολούθως η Πρόεδρος εισηγείται το 1
ο
 θέμα τηςημερήσιας διάταξης της τακτικής 

συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και θέτει υπόψη των µελών του την 

αναγκαιότητα της έκτακτης επιχορήγησης από τον Δήμο για την κάλυψη επειγουσών 

αναγκών,που αφορούν  

α) στην ανάγκη εγκατάστασης συστημάτων πυρασφάλειας στους Δημοτικούς παιδικούς 

σταθμούς σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 99/2017 (ΦΕΚ 141/Α/28/9/2017) 

προκειμένου να αδειοδοτηθούν και συνεχίσουν απρόσκοπτα το κοινωνικό τους έργο, 

β) στην ενίσχυση της μισθοδοσίας των συγχρηματοδοτούμενων  Προγραμμάτων από 

«ΕΣΠΑ»για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και το πρόγραμμα «Βοήθεια Στο σπίτι», 

διότι οι επιχορηγήσεις δεν λαμβάνονται σε κανονικά διαστήματα,με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται πρόβλημα με τις μισθοδοσίες τους  

γ) στην ανάγκη εγκατάστασης συστημάτων πυρασφάλειας στις αθλητικές εγκαταστάσεις 

προκειμένου να αδειοδοτηθούν σύμφωνα με το νόμο 4479/2017 . 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και συζήτησε και 

αντάλλαξε απόψεις αφού είδε και: 

1. Την εγκύκλιο 26/11-10-2017 «Ενημέρωση για τις ρυθμίσεις του ΠΔ 99/2017(ΦΕΚ 

141/28-9-2017/Α΄) «καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των 

ΔΠΣ που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των 

δήμων». 

2. Την απόφ. ΔΣ του Δήμου 205/2018 «περί παραχώρησης χρήσης των ΔΣΠ στο Νομικό 

Πρόσωπο «ΗΡΟΔΩΡΟΣ». 

3. Την 31630/28-6-2018 πρόσκληση του ΥΠΕΣ –Τμήμα αναπτυξιακών προγρ/των και 

διαχ/σης ΠΔΕ. 

4. Την εγκύκλιο 12/24-4-2018 του ΥΠΕΣ «Διευκρινίσεις έκδοσης αδείας ίδρυσης και 

λειτουργίας των ΔΣΠ ΜΕΧΡΙ 31/7/2018. 

5. 5.Το ΦΕΚ 1157/4-4-2017/Β΄ «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας μονάδων φροντίδας ,προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης  ΔΣΠ 

κλπ. 

6. 6.Το ΦΕΚ 1409/25-4-2018 /Α΄ « Καθορισμός των προϋποθέσεων του προγράμματος 

χρηματοδότησης των Δήμων και των Νομ. Προσώπων». 

7. 7.Το ΦΕΚ 2803/13-7-2018 Β΄ «Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ11/οικ.21568/620/12-4-2018 

«για τον Καθορισμός των προϋποθέσεων του προγράμματος χρηματοδότησης των 

Δήμων και των Νομ. Προσώπων». 
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8. 8.Τον N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και 

ιδιαίτερα του άρθρου 158 και του άρθρου 209.  

9. τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα της 

παραγράφου δ’ του άρθρου 72.  

10. τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 

11. Τον Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με 

το αρθ.10 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ14/Α/2012) . 

12. Του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 

13. Το αίτημα βασίζεται στην διάταξη του άρθρου 235 του Ν.3463/2006 και η 

χρηματοδότηση δύναται να καλύψει πάσης φύσης λειτουργικές δαπάνες . 

14. Την αναγκαιότητα της έκτακτης επιχορηγήσεως για την κάλυψη της μισθοδοσίας των 

συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από ΕΣΠΑ. 

 

Εισηγείται:Την λήψη απόφασης για την Έγκριση αιτήματος έκτακτης οικονομικής 

επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης &Αθλητισμού του Δήμου Μεγαρέων 

«Ηρόδωρος» από τον Δήμο Μεγαρέων,ύψους 70.000,00 € για κάλυψη κατεπειγουσών 

λειτουργικών δαπανών του νομικού προσώπουπου αφορούν  

Α) Στην αδειοδότηση των ΔΠΣ Μεγάρων και Ν.Περάμου πρέπει να γίνουν οι κάτωθι 

ενέργειες: 

1. Στους ήδη λειτουργούντες Παιδικούς, Βρεφικούς καιΒρεφονηπιακούς Σταθμούς των 

δήμων και των νομικώνπροσώπων αυτών, για τους οποίους θέση άδειας ίδρυσηςκαι 

λειτουργίας επείχε η συστατική πράξη του νομικούπροσώπου δημοσίου δικαίου ή ο 

οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου, χορηγείται άδεια ίδρυσης 

καιλειτουργίας, μετά από διενέργεια αυτοψίας και σύνταξητεχνικής έκθεσης από 

διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικόως προς την επικινδυνότητα του κτιρίου και την 

καταλληλότητα της χρήσης, και εφόσον, έως την 31-7-2018: 

• διαθέτουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας, 

• διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικόή βεβαίωση νομιμοποίησης 

του κτιρίου, 

• διαθέτουν μισθωτήριο συμβόλαιο σε περίπτωσηενοικίασης του κτιρίου ή 

απόφαση παραχώρησης τωνχώρων σε περίπτωση παραχώρησης ή 

παραχωρητήριο, 

• ελεγχθούν και προσαρμοστούν ανάλογα στις διατάξεις των στοιχείων Γ2 και Δ του 

άρθρου 4, 

• περιφραχθούν οι χώροι κάτω από οικοδομικές προεξοχές ύψους κάτω των 2,20 

μ., 

• ελεγχθεί η ασφάλεια του εξοπλισμού υπαίθριωνχώρων, 

• προσαρμοστεί ο αριθμός των φιλοξενούμενων παιδιών στη δυναμικότητα των 

υπαρχόντων κτιρίων. 

2. Οι ως άνω Παιδικοί, Βρεφικοί και ΒρεφονηπιακοίΣταθμοί των δήμων και των 

νομικών προσώπων αυτών, οφείλουν εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από 

τηδημοσίευση του παρόντος, να συμμορφωθούν πλήρωςστις διατάξεις των 

στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ τουάρθρου 4 του παρόντος, άλλως η άδεια που 

χορηγείταισύμφωνα με την παρ. 1 ανακαλείται. 
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3. Οι Παιδικοί, Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοίπου εξακολουθούν να λειτουργούν 

στο πλαίσιο επιχείρησης ΟΤΑ ή που η λειτουργία τους μεταφέρθηκε σευπηρεσία του 

δήμου ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίουδικαίου αυτού, οφείλουν να συμμορφωθούν 

πλήρως.Τεύχος Α’ 141/28.09.2017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣστις διατάξεις των 

στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ τουάρθρου 4 του παρόντος εντός διετίας από τη 

δημοσίευση του παρόντος, άλλως η άδειά τους ανακαλείται.Η άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας που είχαν λάβει ωςνομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ισχύει μέχρι την 

έκδοση της νέας άδειας τους, σύμφωνα με τα οριζόμεναστο παρόν άρθρο. Στην 

περίπτωση, ωστόσο, που αιτούνται αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίαςτους, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 τουάρθρου 2 του 

παρόντος. 

4. Οι Παιδικοί, Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοίτων δήμων και των νομικών 

προσώπων αυτών που ήδηλειτουργούν, πέραν των προσαρμογών εντός των 

προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και3 του παρόντος άρθρου, 

οφείλουν να συμμορφωθούνπλήρως στο περιεχόμενο του παρόντος 

διατάγματοςεντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τη δημοσίευσήτου. Η μη 

συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντοςμετά το πέρας της πενταετίας, 

συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του σταθμού. 

Β) Την αναγκαιότητα της έκτακτης επιχορήγησης για την πραγματοποίηση της 

μισθοδοσίας από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω «ΕΣΠΑ»για τους 

Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και το πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι», διότι οι 

επιχορηγήσεις δεν λαμβάνονται στα πλαίσια εκκαθάρισης της μηνιαίας μισθοδοσίας και 

δημιουργείται θέμα με την μισθοδοσία των υπαλλήλων . 

Γ)Την αναγκαιότητα εγκατάστασης ειδών πυρασφάλειας για την αδειοδότηση των 

αθλητικών εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών λειτουργίας για την συμμετοχή των 

αθλητικών ομάδων στα πρωταθλήματα των Ομοσπονδιών και της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. Εγκρίνει το αίτημα της  έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης &Αθλητισμού του Δήμου Μεγαρέων «Ηρόδωρος» από τον Δήμο Μεγαρέων 

για κάλυψη κατεπειγουσών λειτουργικών δαπανών του νομικού προσώπου", όπως 

αυτές  αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

Β.  Εξουσιοδοτεί την κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 351/2018 

�������������������. 

  
    Το ∆ηµοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 351/2018  απόφαση 
∆ιοικητικού Σ/λίου του ∆ηµοτικού Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισµού 
«ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» ∆ήµου Μεγαρέων . 
        Αφού είδε και τις σχετικές ∆/ξεις των  άρθρων 158 και 209 του Ν. 3463/2006. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

 Α) Εγκρίνει το αίτηµα έκτακτης οικονοµικής επιχορήγησης του Ν.Π.∆.∆. 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης &Αθλητισµού του ∆ήµου Μεγαρέων «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» από 
τον ∆ήµο Μεγαρέων για κάλυψη κατεπειγουσών λειτουργικών δαπανών του νοµικού 
προσώπου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 351/2018 απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του, στο ιστορικό της παρούσης.  
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 Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 231/2018. 
��������������������������������.��.       
 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Ο Αντιπρόεδρος                                 Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Καστάνη Αικατερίνη  

 ∆ήµας Ιωάννης  Κολάτας Ιωάννης  
 Μιχάλαρος Γεώργιος  Πολυχρόνης Ιερόθεος  
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος  ∆ρυµούσης Κων/νος  

 Βαρελάς Κλεάνθης  Σωτηρίου Γεώργιος  
 Κορώσης Σπυρίδων  Μαργέτης Παναγιώτης  
 Λέλης Μελέτιος  Φωτίου Σταύρος του Κων.  
 Καράµπελας Κων/νος  Μιχάλαρος Ιωάννης  
 Παπανίκος ∆ηµήτριος  Χοροζάνης Αντώνιος  

 Ρήγα Ιωάννα  Κόττας Βασίλειος  
 Φυλακτός Κων/νος   

 Μπερδελής Γεώργιος   
 Σταµούλης Ιωάννης   

                                              
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Μέγαρα LLLL.-2018 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων 

  
 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


