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 Εκ του υπ’ αριθ. 12/6-3-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του 

Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   80/2018 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την Προμήθεια 
ανταλλακτικών – ελαστικών και επισκευή – συντήρηση των οχη-
μάτων του Δήμου μας από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις 

πλημμύρες 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  6-3-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00  η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 4181/2-3-2018 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 7ο θέμα   της  ημερησίας Δ/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειμένου , και θέτει υπ’ όψη των μελών της Επιτροπής, την υπ’ αριθ. πρωτ. 
3967/28-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Καθ/τας Ανακύκλωσης Πρασίνου, Τμήμα Εξωτερικών Συνερ-
γείων, στην οποία αναφέρει τα εξής: 
 
      ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ  ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ –
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΥΜΗΡΕΣ . 
Σας γνωρίζουμε ότι τα οχήματα και τα μηχανήματα έργων του Δήμου μας εργάζονταν νυχθημερόν 
προς αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημύρες της 15ης Νοεμβρίου 2017. Κατά 
το διάστημα αυτό ευνόητο είναι να έχουν πάθει αρκετές ζημιές λόγο της διαρκούς χρήσης  τους και 
της κακής κατάστασης των δρόμων της περιοχής μας από φερτά αντικείμενα (μπάζα- κλαδιά- σίδερα 
από περιφράξεις- τζάμια-λάσπη) . Ως εκ τούτου είναι ανάγκη επείγουσα να επισκευαστούν άμεσα. 
Χρειαζόμαστε την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για Συντήρηση – Επισκευή 
Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου,  Συντήρηση – Επισκευή και Προμήθεια Ελαστικών  ποσού 
91.000,00  από τον Κ.Α 64.6263.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, καθώς και την 
έγκριση της δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου  ποσού 5.000,  € από τον ΚΑ 64.6671.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2018.      
 
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   
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

  
Α) Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση της πίστωσης για την  Συντήρηση – Επισκευή Οχημάτων και 
Μηχανημάτων Έργου,  Συντήρηση – Επισκευή και Προμήθεια Ελαστικών  ποσού 91.000,00  από τον 
Κ.Α 64.6263.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018  
Β) Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου  ποσού 5.000,  € από τον ΚΑ 64.6671.0001 του προϋπολογισμού οικονομι-
κού έτους 2018.      
Η απόφαση να μεταβιβασθεί στην Οικονομική Υπηρεσία για την έκδοση απόφασης ανάληψης υπο-
χρέωσης 
 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   80/2018 

 
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 6-3-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
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