
 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α Σ  Μ  Α 

 
 Εκ του υπ’ αριθ. 10/26-2-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής 

του Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   68/2018 Εγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την Απόδοση 
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης με σκοπό την κάλυψη άμεσων 

βιοτικών δαπανών λόγω πλημμύρας στις 15-11-2017 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  26-2-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 3588/22-2-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγαρέων κ. 
Γρηγορίου Σταμούλη  που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα ,με τα 
άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’)  

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρό-
ντες έξι (6) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

2 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

4 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  

5 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ  

6   

    
  Συνεχιζομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και 
Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 4ο θέμα   της ημερησίας Δ/ξεως περί του 
εν περιλήψει αντικειμένου & θέτει υπ’  όψη των μελών της Επιτροπής,  την υπ’ αριθ.Πρωτ. 3572/22-
2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού & Τουρι-
σμού, στην οποία αναφέρει τα εξής: 
 
  ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την απόδοση έκτακτης οικονομικής  
                 ενίσχυσης με σκοπό την κάλυψη δαπανών, άμεσων βιοτικών δαπανών λόγω  
                πλημμύρας στις 15 Νοεμβρίου 2017 
 
 

Με το παρόν έγγραφο σας γνωρίζομε ότι, με την Α.Π. 43477/27 -12 - 2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ : 6030465ΧΘ7-Λ6Υ), χρηματοδοτείται ο Δήμος μας με το  ποσό των 
293.470,00 €, το οποίο αφορά το πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που προβλέπεται από το Ν.Δ. 
57/73 & την 2673/01 Κ.Υ.Α. με σκοπό την κάλυψη δαπανών, άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω 
πλημμύρας στις 15 Νοεμβρίου 2017. Με την υπ΄ αριθ.  44/2018 απόφαση «Περί αναμόρφωσης 
πρ/σμού οικονομικού έτους 2018» η οικονομική επιτροπή ενέκρινε την εισαγωγή του εν λόγω εσό-
δου και δημιούργησε στο σκέλος των εξόδων τον κωδικό ΚΑ 00.6718.0004.  Το Δημοτικό Σ/λιο ενέ-
κρινε με την υπ΄ αριθ. 22/2018 (ΑΔΑ: 75Π0ΩΚΠ-ΜΟΣ) απόφασή του  την αναμόρφωση. Το ποσό 
των 293.470,00 € αφορά την οικονομική ενίσχυση  των πολιτών που επλήγησαν από την πλημμύρα 
στις 15 Νοεμβρίου 2017.  

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  της πίστωσης ύψους 
293.470,00 € για την πραγματοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας με σκοπό την κά-
λυψη των δαπανών, άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω πλημμύρας στις 15 Νοεμβρίου 2017  η οποία 
είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 με κωδικό αριθμό δαπανών (ΚΑΔ) 
00.6718.0004. 
 

ΑΔΑ: ΩΔΔΥΩΚΠ-Μ0Ω
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 
Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

  
Α) Εγκρίνει  την δαπάνη και την ψήφιση  της πίστωση ύψους 293.470,00 € για την πραγματοποίηση 
του προγράμματος κοινωνικής προστασίας με σκοπό την κάλυψη των δαπανών, άμεσων βιοτικών 
αναγκών λόγω πλημμύρας στις 15 Νοεμβρίου 2017  η οποία είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό 
του Δήμου έτους 2018 με κωδικό αριθμό δαπανών (ΚΑΔ) 00.6718.0004. 
 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   68/2018 

 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΡΩΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 26-2-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 

ΑΔΑ: ΩΔΔΥΩΚΠ-Μ0Ω
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