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  ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ              ΤΝΕΔΡΙΑΘ 25η 
     ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ                   τησ 24-10-2017 

     ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

 
Αριθμ. Απόφαςησ:  335/2017        ΘΕΜΑ : 

Ζγκριςη Δαπάνησ και Διάθεςη  Πίςτωςησ Ποςοφ  
1.049,40 €, (ςυμπεριλαμβανομζνου και του Φ.Π.Α) 
για προμήθεια 99 αντιτφπων του βιβλίου «Αιγάλεω 
1944 – 1984, τα χρόνια τησ αθωότητασ». 

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ με αρικμ. 25/2017  
ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 

 

Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα, ςιμερα 24 του μθνόσ Οκτωβρίου 2017, θμζρα 
Σρίτη και ϊρα 20:30 ςυνιλκε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό Συμβοφλιο Αιγάλεω φςτερα από 
τθν με αρικμό πρωτ. 35448/20-10-2017 ζγγραφθ πρόςκλθςθ τθσ Προζδρου που επιδόκθκε ςε όλα 
τα μζλθ του Συμβουλίου και ςτον κ. Διμαρχο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 67 παρ.1 & 4 
του Ν.3852/2010. Στθ ςυνζχεια διαπιςτϊκθκε από τθν Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, 
δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 41 μελϊν βρζκθκαν παρόντα κατά τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ 33 μζλθ: 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ 
 

1)Αρετάκθ – Ντεντοράκθ Αςπαςία (Πρόεδροσ), 2)Αγαπίου Ιωάννθσ, 3)Αγγελόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, 
4)Αρϊνθσ Χαράλαμποσ, 5)Βαγενά Θεοδϊρα, 6)Βαϊνάσ Παντελισ, 7)Βαςιλειάδθσ Στυλιανόσ, 
8)Βλάχου Ηωι, 9)Βοφλγαρθσ Βαςίλειοσ, 10)Γεωργόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, 11)Γκίκασ Ιωάννθσ, 12) 
Δάγκα Παραςκευι, 13)Δθμομελζτθσ Ιωάννθσ, 14)Ηαχαροποφλου-Γιαννουλάτου Χρυςοφλα  
(Αντιπρόεδροσ), 15)Καβάςθσ Παφλοσ, 16) Καραγιάννθσ Νικόλαοσ, 17)Κατωπόδθσ Παναγιϊτθσ, 
18)Μανδραφλισ Παναγιϊτθσ, 19)Μάνδροσ Θλίασ, 20)Μαςτραγγελι-Κοςμίδου Μαλάμω, 
21)Μερκουράκθ - Νικολοφδθ Παναγιϊτα, 22)Μερκουράκθσ Ιωάννθσ – Δθμιτριοσ (Γραμματζασ), 
23)Μπάςτα Ελζνθ, 24)Μπζςθσ Δθμιτριοσ, 25)Νικθτάκθσ Νικόλαοσ, 26)Παπαδιάσ Γεϊργιοσ, 
27)Περράκθσ Ιωάννθσ, 28)Σαντηαρίδθσ Παναγιϊτθσ, 29)Σκλαβοφνοσ Λάμπροσ, 30)Ταςιόπουλοσ 
Σταφροσ, 31)Φίλθσ Κωνςταντίνοσ, 32)Χατηθκϊςτασ Κωνςταντίνοσ, 33)Χριςτόγλου Γιαννοφλα 
 

ΑΠΟΝΣΕ 
 

1)Ακαναςιάδου Σοφία, 2)Γκίνθσ Αντϊνθσ, 3)Ηάχαρθσ Ευκφμιοσ (δικαιολογθμζνοσ), 4)Κάντηοσ 
Ιωάννθσ, 5) Καπνουλάσ Ιωάννθσ, 6)Παπαγεωργίου Ελευκζριοσ, 7)Σαράντου Αναςτάςιοσ, 8)Φίλιππασ 
Ευάγγελοσ   

ΠΡΟΘΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΘΑΝ 
 

ιτοι παρόντα επί του κζματοσ 33 μζλθ. 
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 Στθ ςυνεδρίαςθ παρευρίςκεται ο Διμαρχοσ κ. Μπίρμπασ Δθμιτριοσ, ο οποίοσ κλικθκε νόμιμα 
με τθν πρόςκλθςθ τθσ Προζδρου. 
 

Στο 14ο κζμα τθσ Θ.Δ., θ  Πρόεδροσ του Δ.Σ. κζτει υπόψθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου το με αρικμ. 
πρωτ. 34859/17-10-2017 ζγγραφο τθσ  Αντιδθμάρχου  κ. Γ. Χριςτόγλου,  το οποίο ζχει ωσ εξισ : 
 
Κυρία Πρόεδρε, 
 

 ςασ διαβιβάηω : 
1. Τθν υπ’ αρικμ. 34857/17-10-2017 Πρόταςθ Δζςμευςθσ Ποςοφ 1.049,40 € (με το ΦΠΑ) του 

Τμιματοσ Πολιτιςμοφ, που αφορά ςτθν προμικεια 99 αντιτφπων του βιβλίου «Αιγάλεω 1944 – 
1984, τα χρόνια τθσ ακωότθτασ», με ςκοπό τθν χοριγθςθ τουσ ςε φυςικά πρόςωπα και 
αντιπροςωπείεσ που επιςκζπτονται το Διμο μασ, ωσ αναμνθςτικά δϊρα ςυναφι με τθν ιςτορία 
και τον πολιτιςμό τθσ πόλθσ μασ, θ οποία ελζγχκθκε και εγκρίκθκε από τον Προϊςτάμενο τθσ 
Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν.   

2. Τθν με α/α 1069/2017 Πρόταςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ για τθν  παραπάνω προμικεια, με τθν 
οποία προτείνεται θ δζςμευςθ ιςόποςθσ πίςτωςθσ, ςε βάροσ του Κ.Α. 00.6433.001  με τίτλο 
«Τιμθτικζσ  διακρίςεισ, αναμνθςτικά δϊρα και ζξοδα φιλοξενίασ φυςικϊν προςϊπων και 
αντιπροςωπειϊν», του προχπολογιςμοφ του Διμου, οικονομικοφ ζτουσ 2017 και 

3. Τθν με αρικμ. πρωτ. 34856/17-10-2017 ςχετικι Τεχνικι Ζκκεςθ τθσ Διεφκυνςθσ Παιδείασ, 
Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ.  

 Κατόπιν των ανωτζρω και αφοφ λάβετε υπόψθ ςασ:  

 τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ Ι.ςτ.5 του άρκρου 75 «Αρμοδιότθτεσ (Διμων)», τθσ παραγράφου 3 
του άρκρου 158 και του άρκρου 209 «Προμικειεσ- Υπθρεςίεσ- Μελζτεσ», όπωσ αυτό ιςχφει  ςιμερα 
μετά και τθν ψιφιςθ του 4412/2016, του Ν.3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» 
(ΦΕΚ  114Α), 

 τισ διατάξεισ των άρκρων 58 «Αρμοδιότθτεσ του Δθμάρχου», 59 «Αντιδιμαρχοι» και 65 
«Αρμοδιότθτεσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 «Νζα  Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ 
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ –Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (Φ.Ε.Κ. 87Α), όπωσ ιςχφουν ςιμερα, 

 τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν…..» 
(ΦΕΚ 147Α),  

 τισ διατάξεισ του Π.Δ/γματοσ 80/2016 «Ανάλθψθ Υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145Α) 
και 

 τθν υπ’ αρικ. 356/6636/1-3-2017 απόφαςθ Δθμάρχου, με τθν οποία ορίηονται οι Αντιδιμαρχοι 
για τθν τρζχουςα δθμοτικι περίοδο, κακϊσ και οι μεταβιβαηόμενεσ ς’ αυτοφσ αρμοδιότθτεσ,  
 
 ςασ παρακαλϊ να κζςετε το κζμα υπόψθ  του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, για να αποφαςίςετε τθν 
ζγκριςθ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ, ποςοφ 1.049,40 € (με το ΦΠΑ), κακϊσ και τθ διάκεςθ ιςόποςθσ πίςτωςθσ 
ςε βάροσ του Κ.Α 00.6433.001 με τίτλο «Τιμθτικζσ  διακρίςεισ, αναμνθςτικά δϊρα και ζξοδα φιλοξενίασ 
φυςικϊν προςϊπων και αντιπροςωπειϊν», του προχπολογιςμοφ του Διμου μασ οικονομικοφ ζτουσ 
2017, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.κ.Κ.).   
 
 Στθ ςυνζχεια θ Πρόεδροσ καλεί το Δθμοτικό Συμβοφλιο να αποφαςίςει ςχετικά. 
 
 Το Δθμοτικό Συμβοφλιο αφοφ, άκουςε τθν ειςιγθςθ, μελζτθςε τα δικαιολογθτικά και ζλαβε 
υπόψθ τισ ςχετικζσ διατάξεισ, μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ, 
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ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεςη πίςτωςησ ποςοφ 1.049,40 € (με το Φ.Π.Α.) ςε βάροσ του 

Κ.Α. 00.6433.001 με τίτλο «Σιμητικζσ διακρίςεισ, αναμνηςτικά δώρα και ζξοδα φιλοξενίασ 

φυςικών προςώπων και αντιπροςωπειών»,  του προχπολογιςμοφ του Δήμου οικονομικοφ ζτουσ 

2017, προκειμζνου να πραγματοποιηθεί προμήθεια 99 αντιτφπων του βιβλίου «Αιγάλεω 1944-

1984, τα χρόνια τησ αθωότητασ» με ςκοπό τη χορήγηςή τουσ ςε φυςικά πρόςωπα ή 

αντιπροςωπείεσ που επιςκζπτονται το Δήμο μασ, ωσ αναμνηςτικά δώρα ςυναφή με την ιςτορία 

και τον πολιτιςμό τησ πόλησ μασ.  

 

 
                     Θ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ 

        ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
 
 
             ΑΠΑΙΑ ΑΡΕΣΑΚΘ - ΝΣΕΝΣΟΡΑΚΘ  
   

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ 

ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ  
ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 

 
ΒΑΙΛΙΚΘ ΗΤΜΒΡΑΓΑΚΘ 
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