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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 7/27-3-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 68/2018 
Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης 

πίστωσης για το για το πανηγύρι Αγ Γεωργίου 
∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Περάµου. 

  
  

Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 27 Μαρτίου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 6433/23-3-2018. 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 17 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Λέλης Μελέτιος 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ιωάννα 

Μιχάλαρος Γεώργιος Σταµούλης Ιωάννης 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα 

∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 

Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος 
Παπαπανούσης Νικόλαος Ζάλης Αθανάσιος 
Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 

Παπανίκος ∆ηµήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Ρήγα Ελένη ∆ρένης Αθανάσιος 

Φυλακτός Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων. 

Καστάνη Αικατερίνη Κόττας Βασίλειος 

Κολάτας Ιωάννης Μπερδελής Γεώργιος 

Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης 

∆ρυµούσης Κων/νος Γρίβα Παναγιώτα 

Μαρινάκης Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος 

Μιχάλαρος Ιωάννης ------------ 

 Λιώτας ∆ηµοσθένης.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 ∆ηµοτικής  Κοινότητας Ν.Περάµου 

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

Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινοτήτας 
Μεγαρέων.κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 72/2018 αποφάσεως προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Παπαλευθέρης Ελευθέριος και Μαργέτης Παναγιώτης 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 4ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 

περί του εν περιλήψει αντικειµένου &  εκθέτει στα µέλη του ∆ηµοτικού Σ/λίου ότι 
σύµφωνα µε το άρθρο 158 παρ. 3 περ. α,β,γ,δ, και ε του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του Π.∆. 
113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-11/2010) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες», οι γραµµένες πιστώσεις στους οικείους κωδικούς αριθµούς του 
πρ/σµού του ∆ήµου, µπορεί να διατεθούν µε απόφαση του ∆ηµοτικού Σ/λίου για 
την πληρωµή των δαπανών που αφορούν πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

 
        Στη συνέχεια  η κα. Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµ. Σ/λίου  
την υπ’ αριθ. 5499/20-3-2018 εισήγηση της Αντιδηµάρχου του ∆ήµου µας κας 
Ρήγα Ελένης, µε θέµα: «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για  τo 
Πανηγύρι Αγίου Γεωργίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Περάµου», η οποία έχει 
ως εξής: 

«Με το παρόν έγγραφο, σας γνωρίζουµε ότι, για την πραγµατοποίηση τoυ 
Πανηγυριού  Αγίου Γεωργίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Περάµου θα 
απαιτηθούν δαπάνες ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) όπως η 
συνηµµένη τεχνική περιγραφή. 

 Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και µε το άρθρο 158 παρ. 3 α, γ, δ, του Ν. 
3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2006) εισηγούµαι την έγκριση της δαπάνης και την 
ψήφιση διάθεσης της πίστωσης ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ  (1.500,00) €  για 
την πραγµατοποίηση τoυ Πανηγυριού Αγίου Γεωργίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Νέας Περάµου, η οποία είναι γραµµένη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 
2018 µε κωδικό αριθµό δαπανών (ΚΑ∆) 00.6443.0022.  Παρακαλούµε για τις δικές 
σας ενέργειες». 

 
       Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη την εισήγηση της κας. Προέδρου 
& συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις και έκρινε απαραίτητη την έγκριση δαπάνης και 
την διάθεση πίστωσης  για την πραγµατοποίηση του ανωτέρω πανηγυριού. 
    Αφού είδε & τις ∆/ξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 και του Π.∆. 113/2010. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
Α) Εγκρίνει την δαπάνη και την ψήφιση διάθεσης της πίστωσης ύψους χιλίων 

πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €)  για  τo Πανηγύρι  Αγίου Γεωργίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Νέας Περάµου, η οποία είναι γραµµένη στον προϋπολογισµό του 
∆ήµου έτους 2018 µε κωδικό αριθµό δαπανών (ΚΑ∆) 00.6443.0022, για την 
πληρωµή των δικαιούχων. 

 
B) Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. 5499/20-3-2018 τεχνική περιγραφή µε τίτλο: 

«τεχνική περιγραφή υπηρεσιών και προµηθειών για  τo Πανηγύρι  Αγίου Γεωργίου 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Περάµου» . 

Η απόφαση να µεταβιβασθεί στην Οικονοµική υπηρεσία για την έκδοση 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 
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Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  68/2018. 
…………………………………………………………………………………….…….       
 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Φυλακτός Κων/νος 

 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 

 Μιχάλαρος Γεώργιος Καστάνη Αικατερίνη 

 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Κολάτας Ιωάννης 

 Ρήγα Ελένη Πολυχρόνης Ιερόθεος 
Ο Πρόεδρος της  Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Παπαπανούσης Νικόλαος Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Μουσταϊρας Ηλίας Καράµπελας Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 

 Παπανίκος ∆ηµήτριος Μιχάλαρος Ιωάννης 

   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


