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                                                        ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ                        Ορθή επανάληψη 

 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ        ΤΝΔΓΡΗΑΖ 33η 
 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                                                                ηηρ 05-09-2017 
  ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΩ  
 
  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
  Απιθμ.Απόθαζηρ: 412 

  Θ Δ Μ Α : Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη πίζηυζηρ 
ζςνολικού ποζού 446,40 € (με ηο Φ.Π.Α.) πος 
αθοπά ζηη δαπάνη “Έξοδα ενημέπυζηρ 
πολιηών και πποβολήρ δπαζηηπιοηήηυν ηος 
Γήμος”  

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηα πξαθηηθά ηεο αξηζκ. 33/2017 ζπλεδξηάζεσο ηεο  
                Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Αηγάιεσ 

 
    Σην Αηγάιεσ θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 05/09/2017, εκέξα Σπίηη θαη ώξα 13.00 ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, θαηόπηλ ηεο αξηζκ.πξση. 
29275/01-09-2017 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηεο Πξνέδξνπ απηήο, ε νπνία δόζεθε ζε θάζε έλα κέινο, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ζηε ζπλέρεηα δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη 
λόκηκε απαξηία, αθνύ από ηο ζύνολο ηυν εννέα (9) μελών βξέζεθαλ παπόνηα επηά (7) ήηνη: 
 

         Παπόνηερ                     Απόνηερ  
1. Γιάννα Υπιζηόγλος (Αληηδήκαξρνο,     1. Γευπγόποςλορ Κυνζηανηίνορ (ηαθηηθό κέινο) 
    Πξόεδξνο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο)                                     2. Eςθύμιορ Εάσαπηρ (ηαθηηθό κέινο) 
2. Κυνζηανηίνορ Αγγελόποςλορ (ηαθηηθό κέινο)  3. Παπακεςή Γάγκα (ηαθηηθό κέινο)   
3. Μαλάμυ Μαζηπαγγελή-Κοζμίδος (ηαθηηθό κέινο) 
4. Aναζηάζιορ απάνηος (ηαθηηθό κέινο) 
5. Ηυάννηρ Γκίκαρ (ηαθηηθό κέινο) 
6. Iυάννηρ Γημομελέηηρ (ηαθηηθό κέινο)                                                                        αν και κλήθηκαν νόμιμα   
7. Παναγιώηα Μεπκοςπάκη-Νικολούδη (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 
 

 ηο 3ο θέμα ηηρ Ζ.Γ. ε Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζέηεη ππόςε ηεο ην 
αξηζ.πξση. 28926/31-08-2017 έγγξαθν ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ην νπνίν έρεη σο εμήο: 
 
“ΘΔΜΑ: Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη ηηρ πίζηυζηρ ζςνολικού ποζού 446,40 εςπώ (με ηο    
Φ.Π.Α.) αθοπά ζηη δαπάνη “Έξοδα ενημέπυζηρ πολιηών και πποβολήρ δπαζηηπιοηήηυν ηος 
Γήμος”  
 
     Κπξία Πξόεδξε ζαο δηαβηβάδσ:  
  
1. Τε κε απιθμ.ππυη. 28901/30-08-2017 Μελέηη ηηρ Γ/νζηρ Οικονομικών Τπηπεζιών ηος Γήμος, πνπ 
αθνξά ζηελ δαπάλε «ΈΞΟΓΑ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΠΟΛΗΣΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ»,  πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 446,40 Δςπώ ( με ηο Φ.Π.Α. 24%). 
 
2. Τελ κε αξηζκ.πξση.28925/31-08-2017 Πξόηαζε Γέζκεπζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 446,40 ΔΤΡΩ ηνπ 
Τκήκαηνο Πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ, πνπ αθνξά ζηε δαπάλε «ΈΞΟΓΑ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΠΟΛΗΣΩΝ ΚΑΗ 
ΠΡΟΒΟΛΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ» γηα ην έηνο 2017, ε νπνία ειέγρζεθε & εγθξίζεθε από ηνλ 
Γ/ληή ησλ Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ. 
 
3. Τελ κε Α/Α 930/31-8-2017 Πξόηαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο πνζνύ 446,40 εςπώ, πνπ αθνξά ζηελ    
αλσηέξσ δαπάλε. 
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     Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζαο παξαθαιώ, να θέζεηε ηο θέμα ςπότη ηυν μελών ηηρ Οικονομικήρ 
Δπιηποπήρ για να αποθαζίζει ηην έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη ηηρ πίζηυζηρ ζςνολικού ποζού  
446,40 εςπώ (με ηο Φ.Π.Α.) για ηην απ΄ εςθείαρ ανάθεζη πος αθοπά ζηη δαπάνη «Έξοδα 
ενημέπυζηρ πολιηών και πποβολήρ δπαζηηπιοηήηυν ηος Γήμος», ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 209 (παξ. 1), ηνπ Ν. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», (ΦΔΚ 114/Β΄/8-6-
2006) – Κ.Κ.Γ.Κ., ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο-Πξόγξακκα 
Καιιηθξάηεο», θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Νόκνπ 4412/2016 (ΦΔΚ 147/08-08-2016) Γεκόζηεο 
Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), 
ηνπ Ν.3861/2010 Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ & πξάμεσλ ησλ 
θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ & απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα & άιιεο 
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112/13-7-2010, ηεύρνο Α΄), ηνπ Π.Γ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο 
Γηαηάθηεο» & ηεο αξηζκ. 30/2011 Δγθπθιίνπ (κε αξηζκ. πξση. 19664/20-4-2011)” 

                                                    

     Σηε ζπλέρεηα ε Πξόεδξνο θαιεί ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.                                                      

     Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, κειέηεζε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ζέκαηνο θαη 

έιαβε ππόςε ηεο ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

 

  ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 Δγκπίνει ηη δαπάνη και διάθεζη πίζηυζηρ ποζού 446,40 εςπώ (με ηον ΦΠΑ 24%) ζε 

βάπορ ηος Κ.Α. 00.6431.001 με ηίηλο: «Έξοδα ενημέπυζηρ πολιηών και πποβολήρ 

δπαζηηπιοηήηυν ηος Γήμος», πποϋπολογιζμού ηος Γήμος οικονομικού έηοςρ 2017.  

    
                          Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ  
              ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
                                                                                                  ΓΗΑΝΝΑ ΥΡΗΣΟΓΛΟΤ 
 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ  

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ  
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ & ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ 

 
ΒΑΗΛΗΚΖ ΕΤΜΒΡΑΓΑΚΖ 

ΑΔΑ: 78ΓΨΩ6Ν-Φ1Υ
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