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Δ Η Μ Ο Σ  Μ Ε Γ Α Ρ Ε Ω Ν  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

         ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
  
 Εκ  του υπ’ αριθ. 13/14-11-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Σ/λίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων. 

 
 

Αριθ. Αποφ.:42/2018 

Πρόταση περί δημιουργίας και σύστασης 
Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Δυτικής 

Αττικής (ΠΕΣΥΔΔΑ), σύμφωνα με το άρθρο 245 
του Ν.3463/2006 όπως αυτό ισχύει σήμερα. 

  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα                           
14 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη & ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
το Σ/λιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 21411/9-11-2018 
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μουσταΐρα Ηλία, που επιδόθηκε 
σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 79, και 83 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 11 Σ/λων 
ευρέθησαν παρόντες 7  ήτοι: 
 

Παρόντες  Σύμβουλοι 

Μουσταϊρας Ηλίας,  Πρόεδρος 
Αντωνίου Αναστασία  
Χαλόφτης Παναγιώτης 
Τοπάλη Δήμητρα 
Αιγινίτης Σπυρίδων 
Τσουρουφλή Δέσποινα 
Βόρδος Δημήτρης 

Απόντες Σύμβουλοι 

 
Στρατιώτης Δημήτριος 
Δήμου Βενετία 
Μακρυγιάννης Κων/νος 
Φυλακτός Δημήτριος 
 

  

Ο κ. Πρόεδρος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
……………………………………………………………………………………….. 

Αρχομένης της συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 1ο θέμα της 
ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου και προτείνει στα μέλη του 

Συμβουλίου  της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ την «Σύσταση 
Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Αττικής» ως εξής: 

 
«Έχοντας υπόψη: 
     Α) Τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 245 του Ν.3463/06 όπου ορίζονται τα εξής: 
1. Δύο ή περισσότεροι Δήμοι ή Κοινότητες μπορούν, με απόφαση καθενός από τα 
δημοτικά ή κοινοτικά τους  συμβούλια, να συστήσουν Σύνδεσμο Δήμων ή 
Κοινοτήτων ή Δήμων και Κοινοτήτων με ειδικό σκοπό την εκτέλεση έργων ή την 
παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών ή την άσκηση  αρμοδιοτήτων τους, καθώς και 
για το σχεδιασμό και την κατάρτιση προγραμμάτων και μεθόδων για την ανάπτυξη 
του ευρύτερου χώρου  τους. Οι σύνδεσμοι αυτοί αποτελούν νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. 
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2. Η απόφαση των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, η οποία λαμβάνεται με 
την απόλυτη  πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, περιέχει τον ειδικό σκοπό 
για τον οποίο ιδρύεται ο  σύνδεσμος, τη χρονική διάρκεια και την έδρα του, καθώς 
και τις εισφορές που πρέπει να  καταβάλλει κάθε χρόνο κάθε Δήμος ή κάθε 
Κοινότητα. Στην απόφαση σύστασης του Συνδέσμου αναφέρονται ρητά και οι 
υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλονται τέλη. 
3. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού ελέγξει τη 
νομιμότητα των σχετικών  αποφάσεων των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων 
που αφορούν τη σύσταση του Συνδέσμου,  εκδίδει σχετική πράξη που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια πράξη,  σε 
περίπτωση που υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στα συμβούλια, ορίζεται και η έδρα 
του  Συνδέσμου.» 

Β) Το ότι οι τέσσερις (4) Δήμοι: α) Μεγαρέων, β) Ελευσίνος, γ) Μάνδρας – 
Ειδυλλίας – Ερυθρών και δ) Ασπροπύργου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης κοινών 
προβλημάτων εντός των ορίων τους, έχουν κοινά ενδιαφέροντα επάνω σε 
ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, οικολογικής αναβάθμισης των περιοχών, 
πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων, κ.α.  

Γ) Την υφιστάμενη επιτυχημένη λειτουργία και δράση αντίστοιχων 
Συνδέσμων ΟΤΑ στην Αττική (όπως π.χ. ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων 
Αθηνών – Πειραιώς, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας, Ο Σύνδεσμος για 
την Βιώσιμη Ανάπτυξη ΟΤΑ Βόρειας και Βορειοανατολικής Αττικής, ο Σύνδεσμος 
Δήμων Νότιας Αττικής, κ.α.)  

Σε εφαρμογή των ανωτέρω εκτεθέντων, προτείνουμε τη σύσταση                      
«Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Αττικής (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Δ.Α.)»  
με την ακόλουθη συστατική πράξη: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 – ΣΥΣΤΑΣΗ 

1) Συστήνεται Σύνδεσμος Δήμων (Ν.Π.Δ.Δ.) του άρθρου 245 Ν. 3463/2006 με την 
επωνυμία «Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Δυτικής Αττικής 
(ΠΕ.ΣΥ.Δ.Δ.Α.)». Στο σύνδεσμο  συμμετέχουν οι κάτωθι Δήμοι της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής: 

1. Δήμος Μεγαρέων 
2. Δήμος Ελευσίνος 
3. Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας – Ερυθρών  
4. Δήμος Ασπροπύργου 

2) Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού-κατοικιών 2011 που 
αφορούν στον de facto πληθυσμό της χώρας (ΦΕΚ τ. Β 955/16.4.2014) οι 
πληθυσμοί των συμμετεχόντων στον υπό σύσταση Σύνδεσμο, έχουν ως εξής: 

Δήμος Μεγαρέων 36.995 

Δήμος Ελευσίνος 29.864 

Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας 
Ερυθρών  

17.598 

Δήμος Ασπροπύργου  30.001 
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3) Η σύσταση του Συνδέσμου από όμορους δήμους της Δυτικής Αττικής, κρίνεται 
αναγκαία για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη αυτών, την ανάγκη πρόσθετης 
περιβαλλοντικής προστασίας και αναβάθμισης λόγω και της αυξημένης παρουσίας 
υφιστάμενων βιομηχανικών μονάδων καθώς επίσης και της θωράκισης από 
φυσικές καταστροφές που πλήττουν σε μεγάλο βαθμό τις περιοχές των ως άνω 
Δήμων αυτών.  
 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός του Συνδέσμου είναι η συνεργασία των Δήμων για την 
αποτελεσματικότερη επίτευξη των καταστατικών τους σκοπών-αρμοδιοτήτων και 
ιδίως η κοινή ανάπτυξη των Δήμων της Δυτικής Αττικής, η περιβαλλοντική 
προστασία και αναβάθμισή τους, λόγω και της αυξημένης παρουσίας υφιστάμενων 
βιομηχανικών μονάδων καθώς επίσης και η θωράκιση από φυσικές καταστροφές 
που πλήττουν σε μεγάλο βαθμό τις περιοχές των ως άνω Δήμων αυτών.  
Στο γενικότερο πλαίσιο του παραπάνω σκοπού περιλαμβάνονται ιδίως (ενδεικτική 
απαρίθμηση): 
1) Ο κοινός προγραμματισμός και η εκτέλεση έργων διαδημοτικού χαρακτήρα, με 

παράλληλη αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε εθνικό, 
κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της 
περιοχής.  

2) Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών και η ανάπτυξη ερευνητικής 
δραστηριότητας, που αφορούν το χώρο της γεωγραφικής ενότητας και της 
ευρύτερης περιοχής. 

3) Η συμβολή στον εκσυγχρονισμό για αποδοτικότερη λειτουργία των Ο.Τ.Α. της 
χωρικής ενότητας. 

4) Η προστασία και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος. 
5) Η σύνδεση του αστικού ιστού – παραλιακού μετώπου των πόλεων, όπως και η 

σύνδεση αστικού ιστού – ορεινών όγκων των πόλεων. 
6) Η αξιοποίηση των ορεινών όγκων και της ενδοχώρας για σκοπούς πολιτισμού, 

αθλητισμού και αναψυχής και αξιοποίησης κάθε άλλου χώρου κατά Δήμο για 
τους παραπάνω σκοπούς. 

7) Η ανάδειξη ιστορικών γεγονότων, τοπίων και μνημείων.  
8) Η συνεργασία των Δήμων για την αξιοποίηση των ορεινών όγκων και του 

παραλιακού μετώπου με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς. 
9)  Η θωράκιση των πόλεων από φυσικές καταστροφές, οι δράσεις 

πυροπροστασίας και η εκπόνηση μελετών για έργα υποδομής προς την 
κατεύθυνση αυτή.  

10)  Η διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής και στρατηγικής για τους Δήμους – 
μέλη του Συνδέσμου, με την παροχή τεχνικών και νομικών συμβουλών σε 
θέματα Αστικού Πρασίνου, Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, Ποιότητα Θαλλάσης, 
Κυκλικής Οικονομίας και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Επιβάρυνσης από 
οχλούσες βιομηχανικές μονάδες, κ.α. 

11)  Η εκπόνηση προγραμμάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων και η ίδρυση 
διαδημοτικού κυνοκομείου. 

12)  Οι δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας.  
 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
1) Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή 
και τον  Πρόεδρό του. 
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2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους του κάθε 
Δήμου, που εκλέγονται από τα Δημοτικά ή Κοινοτικά Συμβούλιά τους, ανάλογα με  
τον πληθυσμό τους, με βάση τον πληθυσμό του μικρότερου Δήμου ή της 
μικρότερης Κοινότητας,  που εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο (άρθρο 246 
ΚΔΚ ν.3463/2006). 

Συγκεκριμένα στον υπό σύσταση Σύνδεσμο από την εφαρμογή των 
διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 246 ΚΔΚ, ορίζεται  επταμελές (7μελές) 
Διοικητικό Συμβούλιο (με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους) ως εξής: 

Δήμος Μεγαρέων Δύο (2) Αντιπρόσωποι  
Δήμος Ελευσίνος Δύο (2) Αντιπρόσωποι 
Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας – Ερυθρών Ένας/Μία (1) Αντιπρόσωπος 
Δήμος Ασπροπύργου  Δύο (2) Αντιπρόσωποι 

 
3) Η εκτελεστική επιτροπή είναι 3μελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου του Συνδέσμου ως Πρόεδρο και δύο μέλη. Στην τριμελή εκτελεστική 
επιτροπή εκλέγεται και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
Η έδρα του Συνδέσμου θα βρίσκεται στο Δήμο Μεγαρέων λόγω του 

μεγαλύτερου πληθυσμού του. 
Σε κάθε περίπτωση η διεξαγωγή συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Συνδέσμου δύναται να πραγματοποιείται σε κάθε έναν από τους 
συναποτελούμενους Δήμους κατόπιν πρότερης έγγραφης ειδοποίησης και 
αποδοχής από την Εκτελεστική Επιτροπή αυτού.  

 
ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια του Συνδέσμου ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και μπορεί να 
προσαρμοσθεί με απόφαση των συμβουλίων των Δήμων ή Κοινοτήτων που 
μετέχουν στο Σύνδεσμο (παρ. 5 άρθρου 245 ΚΔΚ ν.3463/2006). 

 
ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΟΡΟΙ 

1) Πόροι του Συνδέσμου  είναι: 
Α) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του, 
Β) Οι ετήσιες εισφορές των Δήμων - μελών, 
Γ) Δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές που παρέχει το δημόσιο, η Ε.Ε., άλλα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμοί, 
Δ) Οι πρόσοδοι από τους φόρους, τα τέλη και τα δικαιώματα που επιβάλλονται 
υπέρ του Συνδέσμου και 
Ε) Κάθε άλλη πηγή. 

2) Το ποσό της εισφοράς που  καταβάλλει ο καθένας από τους παραπάνω Δήμους 
ορίζεται ως το 0,6% επί των ετήσιων τακτικών του εσόδων όπως αυτά 
διαμορφώθηκαν στο τέλος του προηγούμενου έτους.  
3) Με απόφασή τους τα Δημοτικά ή Κοινοτικά Συμβούλια των Δήμων ή 
Κοινοτήτων που μετέχουν στο Σύνδεσμο μπορούν να αναπροσαρμόσουν τις 
εισφορές των μελών τους πέρα από τα όρια της συστατικής  πράξης  (παρ. 5 
άρθρου 245 ΚΔΚ ν.3463/2006). 
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Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσουμε θετικά για τη πρόταση 
σύστασης του «Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Αττικής 
(ΠΕ.ΣΥ.Δ.Δ.Α.)» με τη συμμετοχή των Δήμων Μεγαρέων, Ελευσίνος, Μάνδρας – 
Ειδυλλίας – Ερυθρών και Ασπροπύργου, από την λειτουργία του οποίου μόνο 
οφέλη θα προσδώσει καθώς και προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια επίλυσης των 
κοινών προβλημάτων αντιμετωπίζουμε όλοι οι προαναφερόμενοι Δήμοι». 
 

Το Συμβούλιο της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ αφού έλαβε 
υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

 Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 83 του  Ν. 3852/2010  καθώς επίσης και 
τα άρθρα 245 έως 251 του Ν.3463/2006,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
Α) Εγκρίνει την πρόταση του κ. Προέδρου και εισηγείται την δημιουργία και 

σύσταση του «Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Αττικής 
(ΠΕ.ΣΥ.Δ.Δ.Α.)» με τη συμμετοχή των Δήμων Μεγαρέων, Ελευσίνος, Μάνδρας – 
Ειδυλλίας – Ερυθρών και Ασπροπύργου» με την ακόλουθη συστατική πράξη, η 
οποία αποτελείται από έξι (6) άρθρα και έχει ως εξής: 

 
Περιβαλλοντικός Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Αττικής (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Δ.Α.) 

 
ΑΡΘΡΟ 1 – ΣΥΣΤΑΣΗ 

1) Συστήνεται Σύνδεσμος Δήμων (Ν.Π.Δ.Δ.) του άρθρου 245 Ν. 3463/2006 με την 
επωνυμία «Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Δυτικής Αττικής 
(ΠΕ.ΣΥ.Δ.Δ.Α.)». Στο σύνδεσμο  συμμετέχουν οι κάτωθι Δήμοι της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής: 

5. Δήμος Μεγαρέων 
6. Δήμος Ελευσίνος 
7. Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας – Ερυθρών  
8. Δήμος Ασπροπύργου 

2) Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού-κατοικιών 2011 που 
αφορούν στον de facto πληθυσμό της χώρας (ΦΕΚ τ. Β 955/16.4.2014) οι 
πληθυσμοί των συμμετεχόντων στον υπό σύσταση Σύνδεσμο, έχουν ως εξής: 

Δήμος Μεγαρέων 36.995 

Δήμος Ελευσίνος 29.864 

Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας 
Ερυθρών  

17.598 

Δήμος Ασπροπύργου  30.001 

 
 
3) Η σύσταση του Συνδέσμου από όμορους δήμους της Δυτικής Αττικής, κρίνεται 
αναγκαία για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη αυτών, την ανάγκη πρόσθετης 
περιβαλλοντικής προστασίας και αναβάθμισης λόγω και της αυξημένης παρουσίας 
υφιστάμενων βιομηχανικών μονάδων καθώς επίσης και της θωράκισης από 
φυσικές καταστροφές που πλήττουν σε μεγάλο βαθμό τις περιοχές των ως άνω 
Δήμων αυτών.  
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ΑΡΘΡΟ 2 - ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός του Συνδέσμου είναι η συνεργασία των Δήμων για την 
αποτελεσματικότερη επίτευξη των καταστατικών τους σκοπών-αρμοδιοτήτων και 
ιδίως η κοινή ανάπτυξη των Δήμων της Δυτικής Αττικής, η περιβαλλοντική 
προστασία και αναβάθμισή τους, λόγω και της αυξημένης παρουσίας υφιστάμενων 
βιομηχανικών μονάδων καθώς επίσης και η θωράκιση από φυσικές καταστροφές 
που πλήττουν σε μεγάλο βαθμό τις περιοχές των ως άνω Δήμων αυτών.  
Στο γενικότερο πλαίσιο του παραπάνω σκοπού περιλαμβάνονται ιδίως (ενδεικτική 
απαρίθμηση): 
13) Ο κοινός προγραμματισμός και η εκτέλεση έργων διαδημοτικού χαρακτήρα, με 

παράλληλη αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε εθνικό, 
κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της 
περιοχής.  

14) Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών και η ανάπτυξη ερευνητικής 
δραστηριότητας, που αφορούν το χώρο της γεωγραφικής ενότητας και της 
ευρύτερης περιοχής. 

15) Η συμβολή στον εκσυγχρονισμό για αποδοτικότερη λειτουργία των Ο.Τ.Α. της 
χωρικής ενότητας. 

16) Η προστασία και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος. 
17) Η σύνδεση του αστικού ιστού – παραλιακού μετώπου των πόλεων, όπως και η 

σύνδεση αστικού ιστού – ορεινών όγκων των πόλεων. 
18) Η αξιοποίηση των ορεινών όγκων και της ενδοχώρας για σκοπούς πολιτισμού, 

αθλητισμού και αναψυχής και αξιοποίησης κάθε άλλου χώρου κατά Δήμο για 
τους παραπάνω σκοπούς. 

19) Η ανάδειξη ιστορικών γεγονότων, τοπίων και μνημείων.  
20) Η συνεργασία των Δήμων για την αξιοποίηση των ορεινών όγκων και του 

παραλιακού μετώπου με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς. 
21)  Η θωράκιση των πόλεων από φυσικές καταστροφές, οι δράσεις 

πυροπροστασίας και η εκπόνηση μελετών για έργα υποδομής προς την 
κατεύθυνση αυτή.  

22)  Η διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής και στρατηγικής για τους Δήμους – 
μέλη του Συνδέσμου, με την παροχή τεχνικών και νομικών συμβουλών σε 
θέματα Αστικού Πρασίνου, Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, Ποιότητα Θαλλάσης, 
Κυκλικής Οικονομίας και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Επιβάρυνσης από 
οχλούσες βιομηχανικές μονάδες, κ.α. 

23)  Η εκπόνηση προγραμμάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων και η ίδρυση 
διαδημοτικού κυνοκομείου. 

24)  Οι δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας.  
 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
1) Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή 
και τον  Πρόεδρό του. 
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους του κάθε 
Δήμου, που εκλέγονται από τα Δημοτικά ή Κοινοτικά Συμβούλιά τους, ανάλογα με  
τον πληθυσμό τους, με βάση τον πληθυσμό του μικρότερου Δήμου ή της 
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μικρότερης Κοινότητας,  που εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο (άρθρο 246 
ΚΔΚ ν.3463/2006). 

Συγκεκριμένα στον υπό σύσταση Σύνδεσμο από την εφαρμογή των 
διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 246 ΚΔΚ, ορίζεται  επταμελές (7μελές) 
Διοικητικό Συμβούλιο (με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους) ως εξής: 

Δήμος Μεγαρέων Δύο (2) Αντιπρόσωποι  
Δήμος Ελευσίνος Δύο (2) Αντιπρόσωποι 
Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας – Ερυθρών Ένας/Μία (1) Αντιπρόσωπος 
Δήμος Ασπροπύργου  Δύο (2) Αντιπρόσωποι 

 
3) Η εκτελεστική επιτροπή είναι 3μελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου του Συνδέσμου ως Πρόεδρο και δύο μέλη. Στην τριμελή εκτελεστική 
επιτροπή εκλέγεται και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
Η έδρα του Συνδέσμου θα βρίσκεται στο Δήμο Μεγαρέων λόγω του 

μεγαλύτερου πληθυσμού του. 
Σε κάθε περίπτωση η διεξαγωγή συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Συνδέσμου δύναται να πραγματοποιείται σε κάθε έναν από τους 
συναποτελούμενους Δήμους κατόπιν πρότερης έγγραφης ειδοποίησης και 
αποδοχής από την Εκτελεστική Επιτροπή αυτού.  

 
ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια του Συνδέσμου ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και μπορεί να 
προσαρμοσθεί με απόφαση των συμβουλίων των Δήμων ή Κοινοτήτων που 
μετέχουν στο Σύνδεσμο (παρ. 5 άρθρου 245 ΚΔΚ ν.3463/2006). 

 
ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΟΡΟΙ 

1) Πόροι του Συνδέσμου  είναι: 
Α) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του, 
Β) Οι ετήσιες εισφορές των Δήμων - μελών, 
Γ) Δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές που παρέχει το δημόσιο, η Ε.Ε., άλλα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμοί, 
Δ) Οι πρόσοδοι από τους φόρους, τα τέλη και τα δικαιώματα που επιβάλλονται 
υπέρ του Συνδέσμου και 
Ε) Κάθε άλλη πηγή. 

2) Το ποσό της εισφοράς που  καταβάλλει ο καθένας από τους παραπάνω Δήμους 
ορίζεται ως το 0,6% επί των ετήσιων τακτικών του εσόδων όπως αυτά 
διαμορφώθηκαν στο τέλος του προηγούμενου έτους.  
3) Με απόφασή τους τα Δημοτικά ή Κοινοτικά Συμβούλια των Δήμων ή 
Κοινοτήτων που μετέχουν στο Σύνδεσμο μπορούν να αναπροσαρμόσουν τις 
εισφορές των μελών τους πέρα από τα όρια της συστατικής  πράξης  (παρ. 5 
άρθρου 245 ΚΔΚ ν.3463/2006). 
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Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω. 
                        Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 42/2018. 
 
……………………………………………………………………………….………….       
 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Μουσταΐρας Ηλίας 
 

 

                Οι Σύμβουλοι 
 

Αντωνίου Αναστασία - Χαλόφτης Παναγιώτης 
  Τοπάλη Δήμητρα - Αιγινίτης Σπυρίδων 

   Τσουρουφλή Δέσποινα - Βόρδος Δημήτρης 
                                               

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο Πρόεδρος του Σ/λίου  
Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων. 

 
 

Ηλίας Γ. Μουσταΐρας  


