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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 5/14-3-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 58/2017 
Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 14 Μαρτίου 2016 
ηµέρα Τριτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 4068/10-3-2017 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 26 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Πολυχρόνης Ιερόθεος Ρήγα Ιωάννα 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη Σταµούλης Ιωάννης 

Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 

∆ήµας Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης Βαρελάς Κλεάνθης 

Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος Χοροζάνης Αντώνιος  
Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος ----------- 

Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος Μουσταϊρας Ηλίας.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Παπαπανούσης Νικόλαος Μπερδελής Γεώργιος ∆ηµοτ. Κοινότητας Μεγαρέων 

Φυλακτός Κων/νος Γρίβα Παναγιώτα ------------ 

Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης Λιώτας ∆ηµοσθένης.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν.Περάµου 

   

 Η κα Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
      Προσκληθείς παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. Γρηγόριος . 
………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 7ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως και 
θέτει υπ’όψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής: 
 Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ∆ήµου Μεγάρων  έχει συσταθεί µε την 
υπ’ αριθ. 240/2000 απόφ. ∆.Σ/λίου  - εγκριτική Περιφέρειας 5158/2000 (ΦΕΚ 
1059/28-8-2000 τ.Β΄). 
 Ακολούθως µε τις υπ’ αριθ. 559/08 και 22/09 αποφάσεις του ∆ηµ.Σ/λίου 
αποφασίζεται η µετατροπή  της αµιγούς επιχείρησης  «∆ηµοτική Επιχείρηση 
Ανάπτυξης ∆ήµου Μεγαρέων» σε κοινωφελή επιχείρηση µε την επωνυµία 
«∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Μεγαρέων» – εγκριτική Περιφέρειας 
1186/13-2-2009 (ΦΕΚ 470/16-3-2009 τ. Β’).  
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       Στη συνέχεια µε την υπ’αριθ. 163/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
τροποποιείται  το καταστατικό της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ) εγκριτική Αποκεντρωµένης ∆/σης Αττικής 
30386/27223/18-8-11 (ΦΕΚ 2116/22-9-2011 τ. Β’). 
      Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ως άνω συστατικής πράξης η επιχείρηση 
διοικείται από ενδεκαµελές (11µελές) ∆ιοικητικό Σ/λιο που τα µέλη του ορίζονται 
µαζί  µε αναπληρωτές από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και το οποίο απαρτίζεται από: 
α) τρεις (3) αιρετούς εκπρόσωπους του ∆ήµου ή της Κοινότητας. Στην 

περίπτωση των αιρετών  µελών τουλάχιστον ένα µέλος εξ αυτών προέρχεται 
από τη µειοψηφία.  

β) ένα (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων στην  επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί 
περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόµενους, υποδεικνυόµενος  από τη 
γενική συνέλευση αυτών, και  

γ) ένα (1) εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα της  περιοχής.  
δ) τα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου ή της Κοινότητας που  

έχουν  πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της επιχείρησης. 
Η θητεία του διοικητικού συµβουλίου θα ακολουθεί το ήµισυ της θητείας του 
δηµοτικού συµβουλίου, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 255 του Ν. 
3463/06, και σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει το αργότερο τρείς (3) µήνες 
µετά την εγκατάσταση του νέου ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 Στην συνέχεια ο κ. ∆ήµαρχος προτείνει εκ µέρους εκ των αιρετών της 
πλειοψηφίας του ∆ήµου τους κάτωθι: 
   α) κ. Κορώση Σπυρίδωνα, ∆ηµοτικό Σύµβουλο 
   β) κα Καστάνη Αικατερίνη  , ∆ηµοτικό Σύµβουλο 
   Ο επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης «ΜΕΓΑΡΑ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 
ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ» κ. Μαρινάκης Ιωάννης  προτείνει τακτικό µέλος εκ της 
µειοψηφίας τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο  κ. ∆ρένη Αθανάσιο και αναπληρωµατικό 
µέλος αυτού τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Κόττα Βασίλειο.  

Ο επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης «ΤΩΡΑ ΜΕΓΑΡΑ – ΝΕΑ 
ΠΕΡΑΜΟΣ» κ. Μπερδελής Γεώργιος  προτείνει τακτικό µέλος εκ των δηµοτών 
τον κ. Γεωργακή ∆ηµήτριο και αναπληρωµατικό µέλος αυτού τον ∆ηµοτικό 
Σύµβουλο κ. Μαργέτη Παναγιώτη. 

Ο κ. ∆ήµαρχος προτείνει εκ των δηµοτών τους :  
α) κα Σαµούρη Ελευθερία, µε αναπληρωτή τον κ. Λιούλη Σπυρίδωνα. 
β) κα Παπαθανασίου Ουρανία, µε αναπληρώτρια την κα Φραγκούλη Αθηνά. 
γ) κ  Καλέργη Γεώργιο,  µε αναπληρώτρια την κα Σβίγγου Μαρία. 
δ) κ. Πορίχη Αντώνιο µε µε αναπληρώτρια την κα Μπαλτσιώτη Αλεξάνδρα. 
ε)  κ.Λουκά Πέτρο, µε αναπληρωτή τον κ. Πλαταρά ∆ηµήτριο. 
στ) κ. Πανταζή Αναστάσιο, µε αναπληρωτή τον κ. Σταµπόλα Παναγιώτη. 
 Εκ του κοινωνικού φορέα της περιοχής εκπρόσωπο προτείνει ο 
Εµπορικός Σύλλογος Μεγάρων µε το υπ’ υπ’ αριθ. Πρωτ. 6551/7-3-2017 (Αριθ. 
Πρωτ. ∆ήµου 3854/7-3-17) έγγραφό του, ως τακτικό µέλος την κα Τσουρουφλή 
∆έσποινα, και αναπληρωµατικό µέλος αυτής τον κ. Μακρυγιάννη Άγγελο. 
      Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και 
συζήτησε διεξοδικά το θέµα και αντάλλαξε απόψεις. 
        Αφού είδε και τις ∆/ξεις των άρθρων 107 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 
255 του Ν.3463/2006,  καθώς και την υπ’ αριθµ. 163/2011 απόφ. ∆ηµ.Σ/λίου- 
εγκριτική Αποκεντρωµένης ∆/σης Αττικής 30386/27223/18-8-11 (ΦΕΚ 2116/22-9-
2011 τ. Β’) που αποτελεί την συστατική πράξη της ως άνω επιχείρησης. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 

            Α) Oρίζει µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.) (ΦΕΚ 2116/22-9-2011 τ. Β’) 
έως την 31-8-2019,  τους κάτωθι: 
1. κ. Κορώση Σπυρίδωνα, ∆ηµοτικό Σύµβουλο εκ της πλειοψηφίας.  
2. κα Καστάνη Αικατερίνη  , ∆ηµοτικό Σύµβουλο εκ της πλειοψηφίας. 
3. κ. ∆ρένη Αθανάσιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, εκ της µειοψηφίας µε αναπληρωτή 

τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Κόττα Βασίλειο. 
4. κα Σαµούρη Ελευθερία εκ των δηµοτών, µε αναπληρωτή τον κ. Λιούλη 

Σπυρίδωνα. 
5. κα Παπαθανασίου Ουρανία εκ των δηµοτών, µε αναπληρώτρια την                  

κα  Φραγκούλη Αθηνά. 
6. κ. Καλέργη Γεώργιο εκ των δηµοτών,  µε αναπληρώτρια την κα Σβίγγου 

Μαρία.  
7. κ. Πορίχη Αντώνιο εκ των δηµοτών, µε αναπληρώτρια την κα Μπαλτσιώτη 

Αλεξάνδρα. 
8. κ. Λουκά Πέτρο εκ των δηµοτών, µε αναπληρωτή τον κ. Πλαταρά ∆ηµήτριο. 
9. κ. Πανταζή Αναστάσιο εκ των δηµοτών, µε αναπληρωτή τον κ. Σταµπόλα 

Παναγιώτη 
10. Γεωργακή ∆ηµήτριο εκ των δηµοτών, µε αναπληρωτή τον ∆ηµοτικό 

Σύµβουλο κ. Μαργέτη Παναγιώτη,. 
11.  κα Τσουρουφλή ∆έσποινα εκ του κοινωνικού φορέα της περιοχής, µε 

αναπληρωτή τον κ. Μακρυγιάννη Άγγελο. 
 
      Β) Ορίζει Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Σ/λίου της ως άνω Επιχείρησης  τον 
∆ηµοτικό Σύµβουλο κ.  Κορώση Σπυρίδωνα  και Αντιπρόεδρο την ∆ηµοτικό 
Σύµβουλο κα Καστάνη Αικατερίνη. 
 
     Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
                                       Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθµό 58/2017. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 

Η Γραµµατέας Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 

Γρίβα Παναγιώτα Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 Παπαπανούσης Νικόλαος Μαρινάκης Ιωάννης 

 Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος 
 Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος 

 Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 

 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 

 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 

 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων  
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


