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                                                                        ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ 

  ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ         ΤΝΕΔΡΙΑΘ 19η 
        ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ                                                                                  τησ 15-05-2018 
          ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
 

  Αριθμ.Απόφαςησ: 264 
 

 

 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 19/2018 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
                Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω 

 
    Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 15/05/2018, θμζρα Σρίτη και ϊρα 13.00 θ Οικονομικι 
Επιτροπι του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ. 11533/11-05-2018 ζγγραφθσ 
πρόςκλθςθσ τθσ Προζδρου αυτισ, θ οποία δόκθκε ςε κάκε ζνα μζλοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 75 του Ν.3852/2010 και ςτθ ςυνζχεια διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, αφοφ από το ςφνολο των 
εννζα (9) μελών βρζκθκαν παρόντα επτά (7) τακτικά μζλη και ζνα (1) αναπληρωματικό μζλοσ, ιτοι: 
 

         Παρόντεσ                     Απόντεσ  
1. Γιάννα Χριςτόγλου (Αντιδιμαρχοσ, Πρόεδροσ Ο.Ε.)      1. Παραςκευή Δάγκα (τακτικό μζλοσ)     
2. Μαλάμω Μαςτραγγελή-Κοςμίδου (τακτικό μζλοσ)         2. Ιωάννησ Δημομελζτησ  (τακτικό μζλοσ)      
3. Κωνςταντίνοσ Αγγελόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)            
4. Κωνςταντίνοσ Γεωργόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)      
5. Αναςτάςιοσ αράντου (τακτικό μζλοσ)                                                                                                                  
6. Eυθφμιοσ Ηάχαρησ (τακτικό μζλοσ)   
7. Ιωάννησ Γκίκασ (τακτικό μζλοσ)           αν και κλικθκαν νόμιμα       
8. Παναγιώτα Μερκουράκη-Νικολοφδη (αναπλθρωματικό μζλοσ)             
         

το 7ο θζμα τησ Θ.Δ., θ Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικμ. πρωτ. 
11527/11-05-2018 ζγγραφο του Δθμάρχου, το οποίο ζχει ωσ εξισ:     
 

Θζμα : Έγκριςη δαπάνησ και διάθεςη πίςτωςησ ποςοφ 18.567,20 € για την υπηρεςία με τίτλο «Δράςεισ 
προβολήσ και δημοςιότητασ ζργων Δήμου Αιγάλεω:. 1.‘Q-SER’, 2.‘5G ESSENCE’ και 3. ‘Βιοαπόβλητα (ΟΠΣ 
5001708)’» 
 
Α. Σασ διαβιβάηω : 
1. Τθ με αρικμ.πρωτ.11106/9.05.2018 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Προγραμματιςμοφ, Ανάπτυξθσ και 

Διαφάνειασ, που αφορά ςτισ δράςεισ προβολισ και δθμοςιότθτασ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο «Δράςεισ 
προβολισ και δθμοςιότθτασ ζργων Διμου Αιγάλεω: 1. «Q-SER», 2. «5G ESSENCE» και 3. Βιοαπόβλθτα 
(ΟΠΣ 5001708)», προχπολογιςμοφ δαπάνθσ ποςοφ 18.567,20 € (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%). 

2. Τθ με αρικμ. 1150/9.05.2018 απόφαςθ του Δθμάρχου Αιγάλεω για τθν ζγκριςθ τθσ με αρικμ. πρωτ. 

11106/9.05.2018 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Προγραμματιςμοφ, Ανάπτυξθσ και Διαφάνειασ, που αφορά ςτισ 

δράςεισ προβολισ και δθμοςιότθτασ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο «Δράςεισ προβολισ και δθμοςιότθτασ ζργων 
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Διμου Αιγάλεω: 1. «Q-SER», 2. «5G ESSENCE» και 3. Βιοαπόβλθτα (ΟΠΣ 5001708)», προχπολογιςμοφ 

δαπάνθσ ποςοφ 18.567,20 € (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%). 

3. Τθ με αρικμ. πρωτ. 11466/11.05.2018 πρόταςθ δζςμευςθσ ποςοφ 18.567,20 € (ςυμπεριλαμβανομζνου 
Φ.Π.Α. 24%) για τθν ανωτζρω υπθρεςία, θ οποία ελζγχκθκε και εγκρίκθκε από τον Προϊςτάμενο τθσ 
Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν. 

4. Τισ με αρικμ. 824, 825 και 826 / 11.05.2018 προτάςεισ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ για τθν 
ανωτζρω υπθρεςία, με τθν οποία προτείνεται θ δζςμευςθ πίςτωςθσ, ςυνολικοφ ποςοφ 18.567,20 € ςε 
βάροσ των Κ.Α. 15.6431.001 εκ ποςοφ 4.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, Κ.Α. 15.6431.002 εκ ποςοφ 10.500,00 
€ με το Φ.Π.Α. 24% και Κ.Α. 62.6117.002 εκ ποςοφ 4.067,20 € με το Φ.Π.Α. 24% αντίςτοιχα, του 
προχπολογιςμοφ του διμου του οικονομικοφ ζτουσ 2018 και με αντίςτοιχθ πρόβλεψθ για το 2019.  

Β. Σασ γνωρίηουμε ότι οι υπθρεςίεσ κα γίνουν με τισ διατάξεισ του άρκρου 118 του Ν. 4412/2016, του 
άρκρου 209 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και του άρκρου 20, παρ. 13 του Ν. 3731/2008, όπωσ ιςχφουν 
ςιμερα.  
Κατόπιν των ανωτζρω ςασ παρακαλϊ να κζςετε το κζμα ςτα μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και να 

αποφαςίςετε για τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθ διάκεςθ πίςτωςθσ, ςυνολικοφ ποςοφ 18.567,20 €, ςε 
βάροσ των Κ.Α. 15.6431.001 εκ ποςοφ 4.000,00  € με το Φ.Π.Α. 24%, Κ.Α. 15.6431.002 εκ ποςοφ 10.500,00 € 
με το Φ.Π.Α. 24% και Κ.Α. 62.6117.002 εκ ποςοφ 4.067,20 € με το Φ.Π.Α. 24% αντίςτοιχα, του 
προχπολογιςμοφ του διμου του οικονομικοφ ζτουσ 2018 και με αντίςτοιχθ πρόβλεψθ για το 2019, για τθν 
πλθρωμι τθσ παραπάνω υπθρεςίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 72 «Οικονομικι Επιτροπι – 
Αρμοδιότθτεσ» (παρ. δ), του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» - Φ.Ε.Κ. 87/7.06.2010, τεφχοσ Α’. 
 

Στθ ςυνζχεια θ Πρόεδροσ καλεί τθν Οικονομικι Επιτροπι να αποφαςίςει ςχετικά.                                                      
 Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ, μελζτθςε τα δικαιολογθτικά του κζματοσ και 
ζλαβε υπόψθ τθσ τισ ανωτζρω διατάξεισ, μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,  

 
ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τθ δαπάνθ και τθ διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 18.567,20€ ςε βάροσ των κάτωκι 

Κ.Α. του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018, για τθν πλθρωμι των ωσ άνω  υπθρεςιϊν, 

ωσ εξισ: 

 K.A.15.6431.001 με τίτλο «Δράςεισ προβολισ και εκδθλϊςεων του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ ‘Erasmus+ 2017’ και 

με τίτλο ‘Qualitive Services at local level for Emigrants and Refugees (Q-SER)’», ποςό 4.000,00 €  

 K.A. 62.6117.002 με τίτλο «Δράςεισ δθμοςιότθτασ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ ολοκλθρωμζνθσ 

διαχείριςθσ αποβλιτων ςτο Διμο Αιγάλεω για το ζργο ‘Δράςεισ για τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ αποβλιτων ςτο 

Διμο Αιγάλεω’ με ΟΠΣ(MIS)5001708 (ςυν.)», ποςό 4.067,20 €  

 K.A. 15.6431.002 με τίτλο «Δράςεισ προβολισ και εκδθλϊςεων του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ  ‘HORIZON 2020’ με 

τίτλο ‘5G ESSENCE’ και κωδικό αρικμό 761592», ποςό 10.500,00 €  

                                                                 Θ ΠΡΟΕΔΡΟ 
                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
                                                                                                   
                                                                                                                                            ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΟΓΛΟΤ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ  

ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ  
 

 ΒΑΙΛΙΚΘ ΗΤΜΒΡΑΓΑΚΘ 

ΑΔΑ: 6ΓΠΦΩ6Ν-66Κ
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