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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 25/29-8-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
 

Αριθ.αποφ.  165/2016 

Περί έγκρισης δωρεάν παραχώρησης της 
χρήσης του 1ου ορόφου του κτιρίου όπου 

στεγάζεται ο 1ος Βρεφονηπιακός Σταθµός της 
∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ., στην οδό Θεαγένους, περιοχή 
Κουρκούρι Μεγάρων, για τις ανάγκες αυτού, από 

τον ∆ήµο Μεγαρέων, για όλη την τρέχουσα 
δηµοτική περίοδο. 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα                      
29 Αυγούστου 2016 ηµέρα ∆ευτέρα & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ 
αριθ. 14831/24-5-2016 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 24 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 
Μαυροειδή Βασιλική 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος Ρήγα Ελένη 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα Σταµούλης Ιωάννης 
∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος Μαρινάκης Ιωάννης 
Κορώσης Σπυρίδων ∆ρυµούσης Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 
Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος Κόττας Βασίλειος 
Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης Μπερδελής Γεώργιος 
Ρήγα Ιωάννα Παπαλευθέρης Ελευθ. Γρίβα Παναγιώτα 
Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης  
Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  ∆ηµ.Λιώτας - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ.Κοινότητας Ν.Περάµου 
   
 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και οΠρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων 
κ. Μουσταϊρας Ηλίας αντίστοιχα. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 163/2016 αποφάσεως αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Βαρελάς Κλεάνθης. 
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Στο τέλος της υπ’ αριθ. 172/2016 αποφάσεως αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Ζάλης Αθανάσιος. 
………………………………………………………………………………………….. 
 Ακολουθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 18ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειµένου  και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Σ/λίου 
την   υπ’ αριθ. 47/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.) περί «Περί 
έγκρισης δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του 1ου ορόφου του κτιρίου όπου 
στεγάζεται  ο 1ος Βρεφονηπιακός Σταθµός της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ., στην οδό 
Θεαγένους, περιοχή Κουρκούρι Μεγάρων, για τις ανάγκες αυτού, από τον 
∆ήµο Μεγαρέων, για όλη την τρέχουσα δηµοτική περίοδο» η οποία έχει ως 
εξής:  
 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις των: παρ. 2 του άρθρου 185 & παρ. 6 του άρθρου 259, ∆ΚΚ (Ν. 
3463/2006): « Ο οικείος Ο.Τ.Α. µε απόφαση του συµβουλίου του είναι δυνατόν να 
παραχωρεί χωρίς αντάλλαγµα προς τη επιχείρηση, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την 
εκτέλεση των σκοπών της, τη χρήση εγκαταστάσεων, εξοπλισµού ή άλλων µέσων.». 
Ο 1ος Βρεφονηπιακός Σταθµός της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου 
Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.) ,από την πρώτη µέρα  λειτουργίας  του  έως και σήµερα 
στεγάζεται στο 1ο όροφο κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Θεαγένους & Ανωνύµου,  όπως 
αναφέρεται και στην  υπ’ αριθµ : 3082/29.08.2003 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας 
Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και  ∆ιαπαιδαγώγησης για νήπια και βρέφη,  
Το 2001 η τότε ∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του ∆ήµου Μεγάρων (∆.Ε.Α.∆Η.Μ.), 
σήµερα ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), µε την  
αριθµ. πρωτ.: 242/13.12.2001 ζητούσε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Γ’ ∆ηµοτικού 
Παιδικού Σταθµού του ∆ήµου Μεγάρων την παραχώρηση του 1ου ορόφου του κτιρίου όπου 
στεγάζεται αυτός, διότι είναι ανεκµετάλλευτος και γιατί τηρούνται οι προδιαγραφές για τη 
συγκεκριµένη λειτουργία. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Γ’ ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού µε την υπ’ αριθµ. 58/2001 
απόφασή του είχε κάνει δεκτό το αίτηµα της τότε ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης του 
∆ήµου Μεγάρων (∆.Ε.Α.∆Η.Μ.), για πενταετή χρήση του 1ου  ορόφου του κτιρίου οπού 
στεγάζεται αυτός για τη λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθµού, στην οδό Θεαγένους & 
Ανωνύµου.  
Είναι λοιπόν απαραίτητη η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μεγαρέων, για 
τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης στην ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ., του 1ου ορόφου του κτιρίου που 
στεγάζεται ο 1ος Βρεφονηπιακός Σταθµός για τις ανάγκες αυτού, που βρίσκεται στην οδό 
Θεαγένους, περιοχή Κουρκούρι Μεγάρων, στα πλαίσια της δραστηριοποίησης της 
Επιχείρησης στους τοµείς του Πολιτισµού, της Παιδείας και της Κοινωνικής Πολιτικής. 
Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Μεγαρέων να αποφασίσουν σχετικά. 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του: 

• Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/08.06.2006), «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων» 

• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης»  
συζήτησε, αντάλλαξε απόψεις, και µετά από διαλογική συζήτηση: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α. Την έγκριση της πρότασης προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων για την 
δωρεάν παραχώρηση χρήσης στην ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ., για την τρέχουσα ∆ηµοτική περίοδο, 
του 1ου ορόφου του κτιρίου όπου στεγάζεται ο 1ος Βρεφονηπιακός Σταθµός της 
∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ., στην οδό Θεαγένους, στα πλαίσια δραστηριοποίησης της Επιχείρησης 
στους τοµείς του Πολιτισµού, της Παιδείας και της Κοινωνικής Πολιτικής. 
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Β. Να κοινοποιηθεί η συγκεκριµένη απόφαση στον ∆ήµο Μεγαρέων, προς έγκριση από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων 
Γ.  Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 47/2016 
---------------------------- 

 
        Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 47/2016  απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.). 
       Αφού είδε και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

 Α) Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 47/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
(∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.) και την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του 1ου ορόφου του 
κτιρίου όπου στεγάζεται ο 1ος Βρεφονηπιακός Σταθµός της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ., στην 
οδό Θεαγένους, περιοχή Κουρκούρι Μεγάρων, για τις ανάγκες αυτού, από τον ∆ήµο 
Μεγαρέων, για όλη την τρέχουσα δηµοτική περίοδο.. 

 
 Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
                    Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 165/2016.     
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος 
 ∆ήµας Ιωάννης Βογιατζή Εµµανουέλα 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Κορώσης Σπυρίδων Σωτηρίου Γεώργιος 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Ρήγα Ιωάννα Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος  
 

 
 


