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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 14/7-6-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 165/2018 
Έγκριση απολογισµού ∆ήµου οικονοµικού 

έτους 2017 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 7 Ιουνίου 2018 
ηµέρα Πέµπτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 10549/1-6-2018 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 18 ήτοι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος  Μιχάλαρος Γεώργιος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ.  Καράµπελας Κων/νος 

Κοσµόπουλος Ελευθεριος  Ρήγα Ιωάννα 
∆ήµας Ιωάννης  Σταµούλης Ιωάννης 

Κορώσης Σπυρίδων  Βογιατζή Εµµανουέλα 
Λέλης Μελέτιος  Σωτηρίου Γεώργιος 

Φυλακτός Κων/νος  Παπανίκος ∆ηµήτριος 
Καστάνη Αικατερίνη  Πιλίλης Σωτήριος 

Κολάτας Ιωάννης  Ζάλης Αθανάσιος 

Πολυχρόνης Ιερόθεος . Βαρελάς Κλεάνθης 
Ρήγα Ελένη  Παπαλευθέρης Ελευθ 

Παπαπανούσης Νικόλαος  ∆ρένης Αθανάσιος 
∆ρυµούσης Κων/νος  Κόττας Βασίλειος 

Μαρινάκης Ιωάννης  Γρίβα Παναγιώτα 

Φωτίου Σταύρος του Κων.  Χοροζάνης Αντώνιος 
Μπερδελής Γεώργιος  --------------- 

Μαργέτης Παναγιώτης  Μουσταϊρας Ηλίας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Μιχάλαρος Ιωάννης  ∆ηµοτ. Κοινότ. Μεγαρέων 

  ------------- 

  Λιώτας ∆ηµοσθ.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

  ∆ηµοτ. Κοινότ.Ν.Περάµου 

 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
Προσκληθείς παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος . 
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Αρχοµένης της συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 1ο  και µοναδικό 
θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου και υποβάλλει υπό 
την κρίση του ∆ηµοτικού Σ/λίου την έκθεση προελέγχου του απολογισµού του ∆ήµου 
Μεγαρέων οικονοµικού έτους 2017 διατυπωθείσα στην υπ’ αριθ. 153/2018 απόφαση 
της Οικονοµικής  Επιτροπής.  

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος µετά της ανωτέρω εκθέσεως προελέγχου 
απολογισµού οικονοµικού έτους 2017 η οποία είχε διανεµηθεί σε όλα τα µέλη του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, υποβάλλει όλα τα παραστατικά στοιχεία εσόδων και εξόδων, 
την αναλυτική κατάσταση των εκδοθέντων τριπλοτύπων αποδεικτικών παραλαβής 
εισπρακτέων εσόδων και τα εκδοθέντα γραµµάτια εισπράξεως.  Οµοίως κατάσταση 
εµφαίνουσα κατά αριθµό και ποσό έκαστο των εξοφληθέντων χρηµατικών 
ενταλµάτων, απολογιστικό πίνακα του υπολόγου Ταµία του ∆ήµου  και τα 
εξοφληθέντα χρηµατικά εντάλµατα µε τα συνηµµένα σε αυτό δικαιολογητικά, εκ των 
οποίων προκύπτει ότι τηρήθηκαν όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις και κάλεσε το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως εξετάσει αυτά και εκφέρει τις επ’ αυτού κρίσεις δια 
σχετικής αποφάσεώς του. 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού εξέτασε τα αναγραφόµενα στην έκθεση και 
διαπίστωσε  ότι τηρήθηκαν οι κατά νόµο διατυπώσεις, ήτοι δηµοσίευση του 
απολογισµού στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα και ότι ο υπό έλεγχο και υπό ψήφιση 
απολογισµός ευρέθη υπό της Οικονοµικής Επιτροπής λογιστικώς εντάξει, από 
απόψεως δε νοµιµότητας, τα µεν έσοδα βεβαιώθηκαν κατά τις ∆/ξεις των σχετικών 
νόµων και ∆/γων και αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τα δε έξοδα 
κατεβλήθησαν διά χρηµατικών ενταλµάτων συνοδευοµένων υπό των κατά νόµων 
δικαιολογητικών. 

Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 163 Ν.3463/06 και αυτές των άρθρων 40 
και επόµενο του από 15/6/1959 Β.∆/τος περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού 
∆ήµων και Κοινοτήτων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ∆ΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ∆ΕΚΑΟΚΤΩ (18)  
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  Σ/ΛΩΝ 

 

Α) Υπέρ της εγκρίσεως του απολογισµού του ∆ήµου Μεγαρέων οικονοµικού 
έτους 2017 κατά τον οποίο τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα και έξοδα έχουν ως εξής: 

 
Χρηµατικό υπόλοιπο έτους 2016 1.783.893,87  €  

Σύνολο Εσόδων έτους 2017  23.528.925,41  €  

Γενικό Σύνολο Εσόδων 2017 25.312.819,28  €  

Εξ΄ αυτών δαπανήθηκαν κατά το έτος 2017 21.489.049,92  €  

Θετικό Χρηµατικό Υπόλοιπο 31 / 12 / 2017  3.823.769,36  €  

 
όπως λεπτοµερώς αναγράφονται στην 153/2018 απόφαση  της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχάλαρος Ιωάννης µειοψηφεί. 
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Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο προς τον δια προς παρούσης 

ελεχθέντα απολογισµό υποβάλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς τελικό έλεγχο. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 165/2017. 
 �������������������������������.��.      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 

 ∆ήµας Ιωάννης Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαρινάκης Ιωάννης 

 Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Λέλης Μελέτιος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Ρήγα Ελένη  

   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΜέγαραKKKKKKK. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


