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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ            ΤΝΕΔΡΙΑΗ 13

η
 

     ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ         τησ 14-6-2018 

     ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

   
Αριθμ. Απόφαςησ: 208/2018            ΘΕΜΑ  
 

Επιχορήγηςη του υλλόγου Μικραςιατϊν Αιγάλεω 
«Νζεσ Κυδωνίεσ» 

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 
Από τα πρακτικά τθσ με αρικμ. 13/2018 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 

 
Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα, ςιμερα 14 του μθνόσ Ιουνίου 2018, θμζρα Πζμπτη και 

ϊρα 20:30 ςυνιλκε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό Συμβοφλιο Αιγάλεω φςτερα από τθν με αρικμό 
πρωτ. 15183/8-6-2018 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 29 μζλθ: 

 
ΠΑΡΟΝΣΕ 

1)Αρετάκθ – Ντεντοράκθ Αςπαςία (Πρόεδροσ), 2)Αγαπίου Ιωάννθσ, 3)Αγγελόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, 
4)Βαϊνάσ Παντελισ, 5)Βαςιλειάδθσ Στυλιανόσ, 6)Βλάχου Ηωι, 7)Βοφλγαρθσ Βαςίλειοσ, 8)Γεωργόπουλοσ 
Κωνςταντίνοσ, 9)Γκίκασ Ιωάννθσ, 10)Δάγκα Παραςκευι, 11)Δθμομελζτθσ Ιωάννθσ, 12)Ηάχαρθσ Ευκφμιοσ, 
13)Καπνουλάσ Ιωάννθσ, 14)Καραγιάννθσ Νικόλαοσ, 15)Κατωπόδθσ Παναγιϊτθσ, 16)Μάνδροσ Θλίασ, 
17)Μαςτραγγελι-Κοςμίδου Μαλάμω, 18)Μερκουράκθ - Νικολοφδθ Παναγιϊτα, 19)Μπάςτα Ελζνθ, 
20)Μπζςθσ Δθμιτριοσ, 21)Νικθτάκθσ Νικόλαοσ, 22)Παπαδιάσ Γεϊργιοσ, 23)Περράκθσ Ιωάννθσ, 
24)Σαράντου Αναςτάςιοσ, 25)Σκλαβοφνοσ Λάμπροσ, 26)Ταςιόπουλοσ Σταφροσ, 27)Φίλθσ Κωνςταντίνοσ, 
28)Χατηθκϊςτασ Κωνςταντίνοσ, 29)Χριςτόγλου Γιαννοφλα 
 

ΑΠΟΝΣΕ 
1)Αρϊνθσ Χαράλαμποσ (δικαιολογθμζνοσ), 2)Βαγενά Θεοδϊρα, 3)Βλάχου-Παναγιωτίδου Ουρανία, 
4)Γκίνθσ Αντϊνθσ, 5)Ηαχαροποφλου-Γιαννουλάτου Χρυςοφλα  (δικαιολογθμζνθ), 6)Κάντηοσ Ιωάννθσ, 
7)Μανδραφλισ Παναγιϊτθσ (δικαιολογθμζνοσ), 8)Μερκουράκθσ Ιωάννθσ – Δθμιτριοσ (δικαιολογθμζνοσ), 
9)Παπαγεωργίου Ελευκζριοσ, 10)Πολυτάκθσ Ιωάννθσ, 11)Σαντηαρίδθσ Παναγιϊτθσ, 12)Φίλιππασ 
Ευάγγελοσ (δικαιολογθμζνοσ)   
 

ΠΡΟΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΑΝ 
ιτοι παρόντα επί του κζματοσ 29 μζλθ. 
 Στθ ςυνεδρίαςθ παρευρίςκεται ο Διμαρχοσ κ.Μπίρμπασ Δθμιτριοσ, ο οποίοσ κλικθκε νόμιμα με 
τθν πρόςκλθςθ τθσ Προζδρου. 
 

το 5ο θζμα τησ Η.Δ., θ  Πρόεδροσ του Δ.Σ. κζτει υπόψθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου το αρικμ. 
πρωτ. 14742/6-6-2018 ζγγραφο τθσ Αντιδθμάρχου κασ. Γιάννασ Χριςτόγλου, το οποίο ζχει ωσ εξισ: 

Κυρία Πρόεδρε, 
Σασ αποςτζλλουμε το υπϋαρικμ. 153/02-05-2018 (με αρικμ. πρωτ. του Διμου μασ 10639/03-05-2018) 
ζγγραφο-αίτθςθ του Συλλόγου Μικραςιατϊν Αιγάλεω «Νζεσ Κυδωνίεσ», με το οποίο μασ γνωρίηουν ότι, 
ςτο πλαίςιο των πολιτιςτικϊν τουσ δράςεων προτίκενται να διοργανϊςουν μία Θμερίδα ςτο αμφικζατρο 
του Μουςείου τθσ Ακρόπολθσ, ςτισ 30/09/2018. Στόχοσ τθσ θμερίδασ αυτισ κα είναι θ ςυνζχεια τθσ 
προςπάκειασ του ςυλλόγου να δθμιουργιςει μία γζφυρα επικοινωνίασ μεταξφ των δφο λαϊν, Ελλινων 
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και Τοφρκων, διατθρϊντασ ταυτόχρονα ηωντανι τθ ςυλλογικι μνιμθ, με ορκό τρόπο και μακριά από 
οποιαδιποτε μορφι εκνικιςμοφ. Επίςθσ ςχεδιάηουν και τθ διοργάνωςθ ςχετικισ Ζκκεςθσ, αντίςτοιχθσ με 
αυτιν που είχαν διοργανϊςει πζρυςι ςτθ Σμφρνθ, ςε χϊρο του Εκνικοφ και Ιςτορικοφ Μουςείου, ϊςτε να 
μπορζςει να τθ καυμάςει και το Ακθναϊκό κοινό.  Περαιτζρω αιτοφνται όπωσ οι εκδθλϊςεισ αυτζσ τεκοφν 
υπό τθν αιγίδα του Διμου μασ, κακϊσ και οικονομικι βοικεια, για τθν επιτυχι ζκβαςθ τθσ προςπάκειασ 
τουσ, το κόςτοσ τθσ οποίασ προχπολογίηουν ότι κα υπερβεί το ποςό των 10.000 €.  
   Ζχοντασ υπόψθ τα παραπάνω, τα οποία ςθμειωτζον αποτελοφν δραςτθριότθτεσ που εμπίπτουν 
ςτουσ ςκοποφσ του εν λόγω Συλλόγου Μικραςιατϊν Αιγάλεω «Νζεσ Κυδωνίεσ», όπωσ αυτζσ 
προςδιορίηονται ςτο καταςτατικό του, κακϊσ και: 
1. τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 202 «Επιχορθγιςεισ και βοθκιματα» του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 

114
Α
) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 38 

του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93
Α
) «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν»,  

2. τισ διατάξεισ των άρκρων 58 «Αρμοδιότθτεσ του δθμάρχου», 59 «Αντιδιμαρχοι» και 65 
«Αρμοδιότθτεσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου» του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87

Α
) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 

Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ»,  
3. τθν αρικμ. 356/6636/1-3-2017 Απόφαςθ Δθμάρχου, με τθν οποία ορίηονται οι Αντιδιμαρχοι για τθν 

τρζχουςα Δθμοτικι Περίοδο, κακϊσ και οι μεταβιβαηόμενεσ ςε αυτοφσ αρμοδιότθτεσ,  
4. το γεγονόσ ότι, ο Σφλλογοσ Μικραςιατϊν Αιγάλεω «Νζεσ Κυδωνίεσ» εδρεφει και δραςτθριοποιείται 

ςυνεχϊσ και αδιαλείπτωσ ςτο Διμο μασ από το 2000, και  
5. τθν πίςτωςθ ποςοφ 5.000,00 €, που ζχει προβλεφκεί για επιχορθγιςεισ πολιτιςτικϊν ςυλλόγων και 

ςωματείων, ςτον Κ.Α. 00.6736.010 του προχπολογιςμοφ του Διμου, οικονομικοφ ζτουσ 2018, από το 
οποίο ςιμερα παραμζνουν ωσ αδιάκετο υπόλοιπο 3.500 €,    

 
παρακαλϊ να εντάξετε το κζμα ςτθν θμεριςια διάταξθ, προκειμζνου το Δθμοτικό Συμβοφλιο να 

αποφαςίςει: 
α) όπωσ ο Δήμοσ μασ θζςει υπό την αιγίδα του το ςφνολο των εκδηλϊςεων του υλλόγου Μικραςιατϊν 
Αιγάλεω «Νζεσ Κυδωνίεσ», που απορρζουν από το παραπάνω ζγγραφό τουσ, και 
β) την επιχορήγηςη του ίδιου υλλόγου, με το ποςό των 2.000,00 (Δφο Χιλιάδων) €, για κάλυψη μζρουσ 
των εξόδων υλοποίηςησ των εκδηλϊςεων αυτϊν.  

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, 
 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει: 

Α) όπωσ οι  εκδηλϊςεισ του υλλόγου Μικραςιατϊν Αιγάλεω «Νζεσ Κυδωνίεσ»  υλοποιηθοφν υπό την 

αιγίδα του Δήμου Αιγάλεω.  

Β) την επιχορήγηςη του παραπάνω υλλόγου, με το ποςό των 2.000,00 €, για κάλυψη μζρουσ των 

εξόδων που προκφπτουν από την υλοποίηςη των εκδηλϊςεων αυτϊν. 

    
               Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ 
        ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
 
 
             ΑΠΑΙΑ ΑΡΕΣΑΚΗ - ΝΣΕΝΣΟΡΑΚΗ  
  

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 

 
ΒΑΙΛΙΚΗ ΖΤΜΒΡΑΓΑΚΗ 
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