
 1
 

                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 39η 
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                  της 17-10-2017 
         ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμ.Απόφασης: 501 

 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από τα πρακτικά της αριθμ. 39/2017 συνεδριάσεως της  
                Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγάλεω 

 
    Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 34614/13-10-2017 
έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου αυτής, η οποία δόθηκε σε κάθε ένα μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο 
των εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) ήτοι: 
 

         Παρόντες                     Απόντες  
1. Γιάννα Χριστόγλου (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)      1. Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος (τακτικό μέλος)  
2. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος (τακτικό μέλος)  2. Iωάννης Δημομελέτης (τακτικό μέλος)                                                                    
3. Aναστάσιος Σαράντου (τακτικό μέλος)    3. Παρακευή Δάγκα (τακτικό μέλος) 
4. Eυθύμιος Ζάχαρης (τακτικό μέλος)                 
5. Μαλάμω Μαστραγγελή-Κοσμίδου (τακτικό μέλος)             αν και κλήθηκαν νόμιμα                 
6. Ιωάννης Γκίκας (τακτικό μέλος) 

        
Στο 11ο θέμα της Η.Δ. η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής θέτει υπόψη της το αριθ. πρωτ.       

33956/10-10-2017 έγγραφο του κ. Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 496,00 ευρώ (με το Φ.Π.Α.)  αφορά στη 
δαπάνη:  “έξοδα ενημέρωσης πολιτών και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου”  
 
Κυρία Πρόεδρε, σας διαβιβάζω:  
  
1.Τη με αριθμ. πρωτ. 33832/9-10-2017 Μελέτη της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά την 
δαπάνη  «EΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛHΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔHMΟΥ» ,  προϋπολογισμού 
δαπάνης 496,00 € (με το Φ.Π.Α) 
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 33856/9-10-2017  Πρόταση Δέσμευσης, συνολικού ποσού 496,00 € (με το Φ.Π.Α) ΕΥΡΩ, του 
Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, που αφορά την δαπάνη«ΈΞΟΔΑ ΕΝΗΜEΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛHΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔHΜΟΥ», για το έτος 2017, η οποία ελέγχθηκε & εγκρίθηκε από τον Δ/ντή των 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. 
3 .Τη με Α/Α 1023/09-10-2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 496,00 ευρώ, που αφορά την    ανωτέρω 
δαπάνη. 
 Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλώ, να θέσετε το θέμα υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, 
για να αποφασίσει την έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού  496,00 € (με το Φ.Π.Α) για 
την απ΄ ευθείας ανάθεση  που αφορά την δαπάνη  «Έξοδα ενημέρωσης πολιτών και προβολής δραστηριοτήτων 
του Δήμου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 (παρ. 1), του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Β΄/8-6-2006) – Κ.Κ.Δ.Κ., του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

  Θ Ε Μ Α:   Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης συνολικού 
ποσού 496,00 ευρώ για «Έξοδα ενημέρωσης πολιτών και 
προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» 
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Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις των άρθρων του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ), του Ν.3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων & πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια & άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τεύχος Α΄), του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» & 
της αριθμ. 30/2011 Εγκυκλίου (με αριθμ. πρωτ. 19664/20-4-2011). 
 
 Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.     
                                                  
      Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε 
υπόψη της τις ανωτέρω διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

           Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 496,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.001 με 

τίτλο: «Έξοδα ενημέρωσης πολιτών και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» προϋπολογισμού του 

Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την πληρωμή εκτυπώσεων και προμήθειας εντύπων και αφισών, 

προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για τις Γενικές Συνελεύσεις των Επιτροπών Τοπικής 

Δημοκρατίας του Δήμου. 

 Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ιωάννης Γκίκας, της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ» 

μειοψηφεί διότι δε συμφωνεί με το θεσμό της Επιτροπής Τοπικής Δημοκρατίας. 

            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                                                                                                                            ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ 
 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ   

 
   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ 

ΑΔΑ: ΩΦΜ6Ω6Ν-ΗΔ6


		2017-10-20T11:43:04+0300
	Athens




