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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 21/11-9-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ. 258/2018 

Περί ορισµού ποσού εγγραφής και µηνιαίων 
διδάκτρων, των µαθητών του «Εργαστηρίου 

Εικαστικών και Καλών Τεχνών», της ∆ηµοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Μεγαρέων 

(∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), για το διδακτικό έτος 2018-2019 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 11 Σεπτεµβρίου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 16749/7-9-2018 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 των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 25 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζάλης Αθανάσιος -
Αντιπρόεδρος 

 
Πολυχρόνης Ιερόθεος 

Μαυροειδή Βασιλική -
Πρόεδρος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Βογιατζή Εµµανουέλα 

Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Σταµούλης Ιωάννης 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Ρήγα Ελένη Πιλίλης Σωτήριος 

∆ήµας Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Κόττας Βασίλειος 

Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. Γρίβα Παναγιώτα 
Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης Μιχάλαρος Ιωάννης 

Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος ------- 

Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 

Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης ∆ηµοτ. Κοινότητας Μεγαρέων  

Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  -------- 
Παπαπανούσης Νικόλαος  Λιώτας ∆ηµοσθ.  - Πρόεδρος 

  ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Περάµου  

   

     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.  
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Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 8ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την 
υπ’ αριθ. 82/2018 οµόφωνη απόφαση του ∆ιοικητικού Σ/λίου της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ) «Περί 
ορισµού ποσού εγγραφής και µηνιαίων διδάκτρων, των µαθητών του 
«Εργαστηρίου Εικαστικών και Καλών Τεχνών», της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), για το διδακτικό έτος 2018-
2019», µε την οποία αποφάσισε: 

 
«Α. Να µην γίνει καµία αύξηση του ποσού εγγραφής και των µηνιαίων διδάκτρων, 
των µαθητών του «Εργαστηρίου Εικαστικών και Καλών Τεχνών», της ∆ηµοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), για το 
διδακτικό έτος 2018-2019, και να ισχύσουν τα ποσά του προηγούµενου έτους, 
όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω:  

� Ποσό εγγραφής δέκα ευρώ (10,00€ ) ανά  άτοµο. 
� Εγγραφή θα πληρώνουν µόνο οι µαθητές που εγγράφονται για πρώτη 

φορά. 
� Σε περίπτωση τέκνου πολύτεκνης οικογένειας µε την προσκόµιση 

πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης η εγγραφή για το δεύτερο µέλος 
θα είναι δωρεάν 

� Για την µηνιαία παρακολούθηση των µαθηµάτων να καταβάλλεται το ποσό 
των είκοσι πέντε ευρώ (25,00€)  ως µηνιαία δίδακτρα  

� Για το δεύτερο µέλος της οικογένειας και πέρα, προσφέρεται έκπτωση δέκα 
ευρώ (10,00€) στα µηνιαία δίδακτρα 

Β. Οι αποδείξεις που θα χορηγούνται στους µαθητές, µετά την πληρωµή των 
διδάκτρων τους, θα είναι αθεώρητες (θεωρούνται µαθητολόγια) βάσει: ΑΥΟ ΠΟΛ: 
1083/2013. 
Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στο ∆ήµο Μεγαρέων, προς έγκρισή της 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων». 

��������������. 

 

      Το ∆ηµοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 82/2018 απόφαση του 
∆ιοικητικού Σ/λίου της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 259 παρ.3 του Ν.3463/06 και του 
άρθρου  65 του Ν. 3852/10. 

 
Α  Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε I   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25)  
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 Α) Εγκρίνει την υπ΄ αριθµ. 82/2018 απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  
(∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ), «Περί ορισµού ποσού εγγραφής και µηνιαίων διδάκτρων, των 
µαθητών του «Εργαστηρίου Εικαστικών και Καλών Τεχνών», της ∆ηµοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), για το 
διδακτικό έτος 2018-2019», στην οποία δεν γίνεται αύξηση σχετικά µε τα ποσά του 
προηγούµενου διδακτικού έτους, ως κάτωθι: 

� Ποσό εγγραφής δέκα ευρώ (10,00€ ) ανά  άτοµο. 
� Εγγραφή θα πληρώνουν µόνο οι µαθητές που εγγράφονται για πρώτη 

φορά. 
� Σε περίπτωση τέκνου πολύτεκνης οικογένειας µε την προσκόµιση 

πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης η εγγραφή για το δεύτερο µέλος 
θα είναι δωρεάν 
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� Για την µηνιαία παρακολούθηση των µαθηµάτων θα καταβάλλεται το ποσό 

των είκοσι πέντε ευρώ (25,00€)  ως µηνιαία δίδακτρα  
� Για το δεύτερο µέλος της οικογένειας και πέρα, προσφέρεται έκπτωση δέκα 

ευρώ (10,00€) στα µηνιαία δίδακτρα 
        Οι αποδείξεις που θα χορηγούνται στους µαθητές, µετά την πληρωµή των 
διδάκτρων τους, θα είναι αθεώρητες (θεωρούνται µαθητολόγια) βάσει: ΑΥΟ ΠΟΛ: 
1083/2013. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος ψηφίζει λευκό. 
 
Β)  Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 258/2018. 
��������������������������������.��.      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Ο  Αντιπρόεδρος                                Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

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

 Κορώσης Σπυρίδων Παπαπανούσης Νικόλαος 
 Λέλης Μελέτιος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Καράµπελας Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος  Βαρελάς Κλεάνθης 

 Ρήγα Ιωάννα ∆ρένης Αθανάσιος 

 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 

 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΜέγαραOOOOOOO. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


