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∆ Η Μ Ο Σ  Μ Ε Γ Α Ρ Ε Ω Ν  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
         ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
  
 Εκ  του υπ’ αριθ. 10/28-8-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Σ/λίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων. 
 

 
Αριθ. Αποφ.: 37/2018 

Έγκριση Πίνακα ∆απανών ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μεγαρέων για τον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2019. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 28 
Αυγούστου 2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
Σ/λιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 15847/24-8-2018 
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μουσταΐρα Ηλία, που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 79, και 83 
του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 11 
Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 7ήτοι: 
 

Παρόντες Σ/λοι 

Μουσταϊρας Ηλίας,  Πρόεδρος 
Αντωνίου Αναστασία  
Χαλόφτης Παναγιώτης 
Τοπάλη ∆ήµητρα 
Αιγινίτης Σπυρίδων 
Τσουρουφλή ∆έσποινα 
Βόρδος ∆ηµήτρης 

Απόντες Σύµβουλοι 

 
Στρατιώτης ∆ηµήτριος 
∆ήµου Βενετία 
Μακρυγιάννης Κων/νος 
Φυλακτός ∆ηµήτριος 
 

  

Ο κ. Πρόεδρος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.. 

 Ακολούθως  ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 3ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν περιλήψει και εκθέτει στα µέλη του Συµβουλίου τα εξής: 
 

«Σύµφωνα µε το άρθρο 86 του  Ν. 3852/2010 καθορίζετε µε απόφαση του 
∆ηµ. Σ/λίου το ανώτατο ύψος του προϋπολογισµού εξόδων του εποµένου έτους της 
κάθε ∆ηµοτικής Κοινότητας, προκειµένου να καταρτίσει το σχέδιο του 
προϋπολογισµού εξόδων της για το επόµενο έτος 

Το ∆ηµοτικό Σ/λιο του ∆ήµου Μεγαρέων µε την υπ’ αριθ. 48/2018 απόφασή 
του καθόρισε ανώτατο ύψος προϋπολογισµού εξόδων της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων του ∆ήµου Μεγαρέων για το οικονοµικό έτος 2019 το ποσό των επτά 
χιλιάδων  ευρώ (7.000,00 €). 
 Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητάς µας πρέπει να ψηφίσει σχέδιο 
προϋπολογισµού εξόδων για το οικονοµικό έτος 2019 το οποίο θα αποσταλεί στην 
οικονοµική επιτροπή του δήµου για έλεγχο και πιθανές αλλαγές των επί µέρους 
κονδυλίων. 
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 Το σχέδιο του προϋπολογισµού της Κοινότητας όπως τελικά διαµορφώνεται 
από την Οικονοµική Επιτροπή εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισµού του ∆ήµου 
όπου περιλαµβάνονται  ιδιαίτερα κεφάλαια για την δηµοτική κοινότητα Μεγαρέων 
(παρ. 3, άρθρο 86, Ν. 3852/2010).  
 Σε ειδικό δε παράρτηµα του προϋπολογισµού του ∆ήµου η οικονοµική υπηρεσία 
θα περιλάβει τις δράσεις, τα έργα και τις υπηρεσίες που αφορούν την ∆ηµοτική 
Κοινότητα µας (παρ. 4, άρθρο 266, Ν.3852/2010). 
 Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης».  

 

 Το Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση 
του κ. Προέδρου  και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε και τις ∆/ξεις του αρθρου 86 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΠΕΝΤΕ(5) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΠΤΑ (7) ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 

 Α) Εγκρίνει τον πίνακα δαπανών της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ οικονοµικού έτους 2019 για τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2019, 
όπως αυτός εµφαίνεται ως κατωτέρω: 
 
Α/Α Περιγραφή Ποσό € 

 

1. Πολιτιστικές και Κοινωνικές Εκδηλώσεις - Ηµερίδες 1.000,00 
2. ∆ράσεις εθελοντισµού – αθλητικές και περιβαλλοντικές 

δραστηριότητες 
2.000,00 

 
3. Μέριµνα για δράσεις θωράκισης και ενίσχυσης Πολιτικής 

Προστασίας  
4.000,00 

  
Ο Σύµβουλος  κ. Βόρδος ∆ηµήτριος µειοψηφεί. 

 Ο Σύµβουλος κ. Χαλόφτης Παναγιώτης ψηφίζει λευκό.  
 
 Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 37/2018. 

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

Ο Πρόεδρος 

 
Μουσταΐρας Ηλίας 

 

 

                Οι Σύµβουλοι 

1. Αντωνίου Αναστασία  
2. Χαλόφτης Παναγιώτης 
3. Τοπάλη ∆ήµητρα 
4. Αιγινίτης Σπυρίδων 
5. Τσουρουφλή ∆έσποινα 
6. Βόρδος ∆ηµήτρης 

                                               
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 ΜέγαραJJJJJJJ. 
Ο Πρόεδρος του Σ/λίου  

∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων 
 

 
Ηλίας Γ. Μουσταΐρας  


