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Εκ του υπ’ αριθ. 30/17-7-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του 

Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   317/2018 Ανάκληση της υπ’ αριθ. 278/2018 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής περί Αναμόρφωσης πρ/σμού οικ.έτους 2018 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  17-7-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00  η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 12891/13-7-2018 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 παρόντες 
πέντε (5) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

4 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ 

5   

6   

    
 Συνεχιζομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και Δή-

μαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 1ο θέμα    της  ημερησίας Δ/ξεως περί του 
εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ’ όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ’ αριθ. 
Πρωτ. 12930/12-7-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα πρ/σμού- Λογιστηρί-
ου,  στην οποία αναφέρει τα εξής: 
 
ΘΕΜΑ : Ανάκληση της υπ’ αριθ. 278/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής περί ανα-

μόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. 
 
Με την υπ’ αριθμό 278/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ : 637ΣΩΚΠ-89Ω) ψηφί-

σθηκε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού έτους 2018. 

Με το υπ’ αριθμό ΔΟΥ 3173/2018 (ΑΔΑ : Ψ7ΛΖ465ΧΘΞ-ΕΡ5) απόφαση του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών με τίτλο «Έγκριση δέσμευσης ποσού (300.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, 
διάθεσης πίστωσης και μεταβίβασης της στο Δήμο Μεγαρέων για την υλοποίηση του έργου “Συντήρη-
ση και αποκατάσταση οδικού δικτύου του Δήμου Μεγαρέων λόγω πλημμυρών”», εγκρίθηκε από το 
παραπάνω Υπουργείο η χρηματοδότηση του Δήμου μας για την εκτέλεση του εν λόγω έργου. 

Λόγω του κατεπείγοντος του θέματος και προκειμένου να εγγράψουμε την χρηματοδότηση αυτή 
στον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2018, προτείνουμε την ανάκληση της υπ’ α-
ριθ. 278/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονο-
μικού έτους 2018, η οποία θα υποβληθεί εκ νέου σε επόμενο θέμα. 

 
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 
  
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΥ96ΩΚΠ-Μ0Φ
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 

Α) Ανακαλεί την υπ’ αριθ. 278/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Αναμόρφωσης 
πρ/σμού οικ.έτους 2018, προκειμένου να εγγραφεί η χρηματοδότηση που εγκρίθηκε  σύμφωνα με  το 
υπ’ αριθμό ΔΟΥ 3173/2018 (ΑΔΑ : Ψ7ΛΖ465ΧΘΞ-ΕΡ5) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών με τίτλο «Έγκριση δέσμευσης ποσού (300.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βά-
ρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, διάθεσης πί-
στωσης και μεταβίβασης της στο Δήμο Μεγαρέων για την υλοποίηση του έργου “Συντήρηση και απο-
κατάσταση οδικού δικτύου του Δήμου Μεγαρέων λόγω πλημμυρών”», για την εκτέλεση του εν λόγω 
έργου. 

 
 
Β)Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   317/2018  

 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ 

  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 17-7-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 

ΑΔΑ: ΩΥ96ΩΚΠ-Μ0Φ
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