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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 1/15-1-2019  πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 
 

Αριθ.αποφ.  1/2019 
Επιχορήγηση του δηµοτ. ΝΠ∆∆ Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Αθλητισµού  «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» 

∆ήµου Μεγαρέων 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 15 Ιανουαρίου 
2019 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 456/11-1-2019 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 19 ήτοι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζάλης Αθανάσιος- Αντιπρόεδρος  Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ.  ∆ήµας Ιωάννης 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Σταµούλης Ιωάννης 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος  Βογιατζή Εµµανουέλα 
∆ρυµούσης Κων/νος  Σωτηρίου Γεώργιος 
Κορώσης Σπυρίδων . Παπανίκος ∆ηµήτριος 
Καράµπελας Κων/νος  Λέλης Μελέτιος 
Ρήγα Ιωάννα  Μαρινάκης Ιωάννης 
Φυλακτός Κων/νος  Πιλίλης Σωτήριος 
Καστάνη Αικατερίνη  Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Κολάτας Ιωάννης  ∆ρένης Αθανάσιος 
Πολυχρόνης Ιερόθεος  Κόττας Βασίλειος 
Ρήγα Ελένη  Γρίβα Παναγιώτα 
Παπαπανούσης Νικόλαος  Χοροζάνης Αντώνιος 
Φωτίου Σταύρος του Κων  -------- 
Βαρελάς Κλεάνθης  Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 
Μπερδελής Γεώργιος  ∆ηµοτ. Κοινότητας Μεγαρέων  
Μαργέτης Παναγιώτης  -------- 
Μιχάλαρος Ιωάννης  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 παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος . 
………………………………………………………………………………………….. 
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Αρχοµένης της συνεδριάσεως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 1ο θέµα της 

ηµερησίας ∆/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη  των 
µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την υπ’ αριθ. 91/3-1-2018  εισήγηση της 
∆ιευθύντριας ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κας Τρύπου – Μπότση Ελένης µε 
θέµα: «Έγκριση επιχορήγησης του «Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισµού “ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ” ∆ήµου Μεγαρέων», 
η οποία έχει ως εξής: 

 
«Με την υπ’ αριθµό 50/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συστάθηκε 

το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου «Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισµού 
“ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ” ∆ήµου Μεγαρέων» (ΦΕΚ 970 Β΄), η οποία τροποποιήθηκε µε την 
υπ’ αριθµό 32/2016 όµοια (ΦΕΚ 713 Β’) ως προς το ύψος της ετήσιας τακτικής 
επιχορήγησης του ∆ήµου η οποία ανέρχεται σε ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες 
ευρώ(1.100.000 €). 

Στο άρθρο 158 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ114Α’) ορίζονται τα ακόλουθα : «1. Οι δαπάνες είναι 
υποχρεωτικές και προαιρετικές. Υποχρεωτικές δαπάνες είναι : α) … ια) Οι 
επιχορηγήσεις των ιδρυµάτων και νοµικών προσώπων που ιδρύει κάθε ∆ήµος ή 
Κοινότητα, ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη.» 

Στην παράγραφο 1, του άρθρου 202 του ιδίου Νόµου, όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 38 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ93 Α’) ορίζονται τα 
ακόλουθα :«1Α. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου είναι δυνατή η παροχή 
χρηµατικών επιχορηγήσεων: i. σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, 
περιλαµβανοµένων και των εκκλησιαστικών, καθώς και σε αθλητικούς και 
πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων 
του ∆ήµου…» 

Στην παρ. 4α της υπ’ αριθµό 32/2016απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του νπδδ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» ∆ΗΜΟΥΜΕΓΑΡΕΩΝ», η 
οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµό 17609/6679/2-3-2016 απόφαση της Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (ΦΕΚ 713 Β’) ορίζεται ότι «Τροποποιούµε 
την αριθ. 50/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Μεγαρέων, την 
παράγραφο (Α) του άρθρου 4−ΠΟΡΟΙ ως εξής: Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του 
∆ήµου η οποία ανέρχεται σε ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες ευρώ (1.100.000 
ευρώ) …» 

Με την υπ’ αριθµό 405/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α : 
7ΖΦΜΩΚΠ-ΚΨ1),εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός του ∆ήµου µας, οικονοµικού έτους 
2019. 

Στον Κ.Α. 00.6715.0001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 
2019 και µε τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π.∆.∆.  ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» έχει εγγραφεί πίστωση 
ποσού1.100.000,00 €. 

Λαµβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, σας καλούµε για τη λήψη απόφασης 
σχετικής µε την έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π.∆.∆, ύψους ενός εκατοµµυρίου 
εκατό χιλιάδων ευρώ (1.100.000,00€)». 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του την ανωτέρω εισήγηση και  
συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/06 όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 38 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ93 Α’ ) και του άρθρου 65 
του Ν. 3852/10. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
Α) Εγκρίνει την επιχορήγηση του «Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισµού “ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ” ∆ήµου Μεγαρέων για το 
έτος 2019, µε το ποσό του ενός εκατοµµυρίου εκατό χιλιάδων ευρώ             
(1.100.000,00 €). 
  
 Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.              

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµ. 1/2019. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Ο Αντιπρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 
 Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 Κορώσης Σπυρίδων Παπαπανούσης Νικόλαος 
 Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Ρήγα Ιωάννα Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


