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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Εκ  του υπ’ αριθ 15/7-6-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 168/2018 
Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ 

οικον. έτους 2018. 
  
 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. 10550/1-6-2018 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 23 ήτοι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Ρήγα Ελένη Μιχάλαρος Γεώργιος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Ρήγα Ιωάννα 

Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος Σταµούλης Ιωάννης 
Καράµπελας Κων/νος Μαρινάκης Ιωάννης Βογιατζή Εµµανουέλα 

∆ήµας Ιωάννης Ζάλης Αθανάσιος Παπανίκος ∆ηµήτριος 
Κορώσης Σπυρίδων Βαρελάς Κλεάνθης Πιλίλης Σωτήριος 

Λέλης Μελέτιος Παπαλευθέρης Ελευθ. ∆ρένης Αθανάσιος 

Φυλακτός Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων Κόττας Βασίλειος 
Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος Γρίβα Παναγιώτα 

Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης Χοροζάνης Αντώνιος 
Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης ------------------- 

Παπαπανούσης Νικόλαος  Λιώτας ∆ηµοσθ.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

  ∆ηµοτ. Κοινότ.Ν.Περάµου 

   

 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης 

Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινοτήτας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 176/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Πιλίλης Σωτήριος. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 179/2018 αποφάσεως απεχώρησε  η ∆ηµοτική 
Σύµβουλος κα Ρήγα Ελένη. 
����������������������������������.. 

Ακολούθως η  κα. Πρόεδρος εισηγείται το 3ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου & θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την  υπ’ αριθ. 45/2018 απόφαση της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ήµου Μεγαρέων  (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ ) «Περί έγκρισης 
αναµόρφωσης προϋπολογισµού της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του 

∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), για το οικονοµικό έτος 2018», η οποία 
έχει ως εξής: 
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Ο Πρόεδρος συνεχιζόµενης της έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης  και 

εισηγούµενος το ένα (1ο) και µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης περί του εν 
περιλήψει αντικειµένου, καταθέτει στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), τα εξής: 

 
Η παρούσα αναµόρφωση αφορά την εισαγωγή εσόδου για την εύρυθµη λειτουργία 

της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.). 
 
Α) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 
Εισάγεται στον Κ.Α.Ε.: 4401.1105 εσόδων µε τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων», το ποσόν των Είκοσι επτά χιλιάδων Πεντακοσίων 
ογδόντα επτά ευρώ και Εξήντα τεσσάρων λεπτών (27.587,64€), σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθµ. πρωτ.: 22867/23 Μαΐου 2018 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (Α.∆.Α.: 
6ΟΝ1465ΧΘ7-2Σ5). 

Το ανωτέρω ποσόν των Είκοσι επτά χιλιάδων Πεντακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και 
Εξήντα τεσσάρων λεπτών (27.587,64€), του εσόδου µεταφέρεται στο αποθεµατικό το 
οποίο ανέρχεται στο ποσό των Επτά χιλιάδων Τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ 
(7.393,00€) και έτσι ενισχυόµενο διαµορφώνεται στο ποσό των Τριάντα τεσσάρων 
χιλιάδων Εννιακοσίων ογδόντα  ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (34.980,64€). 

 
Β) ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 
Εκ του νέου αποθεµατικού δηµιουργούνται οι κατωτέρω πιστώσεις: 

Α/Α Κ.Α.Ε. 
Τροποποιηµένος 
Προϋπολογισµός 

Ποσό 
Αναµόρφωσης 

Τελική  
∆ιαµόρφωση Παρατηρήσεις 

1. 
 
 
 
 
 

15.8215.0001  0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.587,64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.587,64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ηµιουργία 
Πίστωσης για την 
εξόφληση των 
ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων. 
Σχετική αναφορά 
στον Κ.Α.Ε. 
Εσόδου: 
4401.1105 

2. 
 

64.6400.1302 0,00 2.000,00 2.000,00  

         Σύνολο:    29.587,64 

Κατόπιν τούτου το αποθεµατικό ανέρχεται: 
Αρχικό αποθεµατικό + Εισαγωγές – ∆ηµιουργίες  
7.393,00  + 27.587,64 -  29.587,64 = 34.980,64 – 29.587,64 = 5.393,00 

 
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όπως 

ψηφίσουν σχετικά. 
  

Το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο αφού άκ ου σε  την εισήγηση του Προέδρου, 

συζήτησε, αντάλλαξε απόψεις, και µετά από διαλογική συζήτηση: 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Την έγκριση αναµόρφωσης  προϋπολογισµού της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του ∆ήµου Μεγαρέων ( ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), για το οικονοµικό έτος 
2018, όπως αυτή περιγράφεται κάτωθι: 

 
Η παρούσα αναµόρφωση αφορά την εισαγωγή εσόδου για την εύρυθµη λειτουργία 

της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Μεγαρέων (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.). 
 
 

 



 3

Α) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 
Εισάγεται στον Κ.Α.Ε.: 4401.1105 εσόδων µε τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων», το ποσόν των Είκοσι επτά χιλιάδων Πεντακοσίων 
ογδόντα επτά ευρώ και Εξήντα τεσσάρων λεπτών (27.587,64€), σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθµ. πρωτ.: 22867/23 Μαΐου 2018 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (Α.∆.Α.: 
6ΟΝ1465ΧΘ7-2Σ5). 

Το ανωτέρω ποσόν των Είκοσι επτά χιλιάδων Πεντακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και 
Εξήντα τεσσάρων λεπτών (27.587,64€), του εσόδου µεταφέρεται στο αποθεµατικό το 
οποίο ανέρχεται στο ποσό των Επτά χιλιάδων Τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ 
(7.393,00€) και έτσι ενισχυόµενο διαµορφώνεται στο ποσό των Τριάντα τεσσάρων 
χιλιάδων Εννιακοσίων ογδόντα  ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (34.980,64€). 

 
Β) ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 
Εκ του νέου αποθεµατικού δηµιουργούνται οι κατωτέρω πιστώσεις: 

Α/Α Κ.Α.Ε. 
Τροποποιηµένος 
Προϋπολογισµός 

Ποσό 
Αναµόρφωσης 

Τελική  
∆ιαµόρφωση 

Παρατηρήσεις 

1. 
 
 
 
 
 

15.8215.0001  0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.587,64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.587,64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ηµιουργία 
Πίστωσης για την 
εξόφληση των 
ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων. 
Σχετική αναφορά 
στον Κ.Α.Ε. 
Εσόδου: 
4401.1105 

2. 
 

64.6400.1302 0,00 2.000,00 2.000,00  

         Σύνολο:    29.587,64 
 
Κατόπιν τούτου το αποθεµατικό ανέρχεται: 
Αρχικό αποθεµατικό + Εισαγωγές – ∆ηµιουργίες  
7.393,00  + 27.587,64 -  29.587,64 = 34.980,64 – 29.587,64 = 5.393,00 

Β. Να  κοινοποιηθεί η συγκεκριµένη απόφαση στο ∆ήµο Μεγαρέων προς έγκριση από 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων. 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για τα περαιτέρω 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 45/2018 

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

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη την ανωτέρω απόφαση του 
∆ιοικητικού Σ/λίου της  ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ). 
         Αφού είδε και τις σχετικές ∆/ξεις των  άρθρων 256 και 260 του Ν.3463/2006. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

 Α) Γνωµοδοτεί υπέρ της αναµορφώσεως του πρ/σµού της  ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ) 
οικονοµικού έτους 2018 όπως περιγράφεται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 45/2018 
οµόφωνη απόφαση του ∆ιοικητικού Σ/λίου.  
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B) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  168/2018. 

��������������������������������.��.      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

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

 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος 

 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Ο Πρόεδρος της  Φυλακτός Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καστάνη Αικατερίνη Ζάλης Αθανάσιος 
Μουσταϊρας Ηλίας Κολάτας Ιωάννης Μπερδελής Γεώργιος 

 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Μιχάλαρος Ιωάννης 

 Ρήγα Ελένη  
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΜέγαραNNNNNNN. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


