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Θ Ε Μ Α : Ζγκριςη δαπάνησ και διάθεςη πίςτωςησ
ςυνολικοφ ποςοφ 2.000,00€ από παγία
προκαταβολή για τη δαπάνη λόγω ςυμμετοχήσ
ςτην εκδήλωςη ίδρυςησ του Πανεπιςτημίου
Δυτικήσ Αττικήσ ςτην πόλη μασ, που θα
πραγματοποιηθεί ςτισ 12/3/2018

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 10/2018 ςυνεδριάςεωσ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω
Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 09/03/2018, θμζρα Σρίτη και ϊρα 13.00 θ Οικονομικι
Επιτροπι του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ. 5780/09-03-2018 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 εννιά (9) ιτοι:
Παρόντεσ
Απόντεσ
1. Γιάννα Χριςτόγλου (Αντιδιμαρχοσ, Πρόεδροσ Ο.Ε.)
1. Παραςκευή Δάγκα (τακτικό μζλοσ)
2. Κωνςταντίνοσ Αγγελόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)
3. Κωνςταντίνοσ Γεωργόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)
4. Μαλάμω Μαςτραγγελή-Κοςμίδου (τακτικό μζλοσ)
5. Aναςτάςιοσ αράντου (τακτικό μζλοσ)
6. Ιωάννησ Γκίκασ (τακτικό μζλοσ)
7. Iωάννησ Δημομελζτησ (τακτικό μζλοσ)
8. Eυθφμιοσ Ηάχαρησ (τακτικό μζλοσ)
αν και κλικθκαν νόμιμα
9. Παναγιώτα Μερκουράκη-Νικολοφδη (αναπλθρωματικό μζλοσ)

το 1ο θζμα τησ Θ.Δ., θ Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικμ. πρωτ.
5779/9-03-2018 ζγγραφο του κ. Δθμάρχου, το οποίο ζχει ωσ εξισ:
Θζμα: «Έγκριςη δαπάνησ και διάθεςη πίςτωςησ ςυνολικοφ ποςοφ 2.000,00€ από παγία προκαταβολή για τη
δαπάνη λόγω ςυμμετοχήσ ςτην εκδήλωςη ίδρυςησ του Πανεπιςτημίου Δυτικήσ Αττικήσ ςτην πόλη μασ, που θα
πραγματοποιηθεί ςτισ 12/3/2018»
Κυρία Πρόεδρε,
Σασ διαβιβάηω :
1) Τθν από 9/3/2018 πρόταςθ δζςμευςθσ ποςοφ 2.000,00 ευρϊ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν του
Διμου, που αφορά τθν δαπάνθ ςυμμετοχισ ςτθν εκδιλωςθ ίδρυςθσ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ που κα
πραγματοποιθκεί ςτισ 12/3/2018, θ οποία ελζγχκθκε και εγκρίκθκε από τον Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν.
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2) Τθν αρ. 535/9-3-2018 Πρόταςθ ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, με τθν οποία προτείνεται θ δζςμευςθ πίςτωςθσ
ποςοφ 2.000 ευρϊ ςε βάροσ του ΚΑ. 15/6473.001 με τίτλο “Ζξοδα οργάνωςθσ κοινωνικϊν δραςτθριοτιτων”.
3) Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ.
Κατόπιν των ανωτζρω, ςασ παρακαλϊ να κζςετε το κζμα υπόψθ των μελϊν τθσ Οικονομικισ επιτροπισ, για
να αποφαςίςετε τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθν διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 2.000,00 ευρϊ από τθν παγία
προκαταβολι του Διμου, ςε βάροσ του ΚΑ 15/6473.001, με τίτλο “Ζξοδα οργάνωςθσ κοινωνικϊν δραςτθριοτιτων”
του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018, για τθν ανάγκθ ςυμμετοχισ του Διμου μασ ( ιχοσ , φωσ και
πανό) ςτθν εκδιλωςθ για τθν ίδρυςθ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ ςτθν πόλθ μασ που κα πραγματοποιθκεί
εκτάκτωσ ςτισ 12/3/2018, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρ. 72 του Ν.3852/2010, και του Ν. 3463/2006 άρκρο 209
(ΦΕΚ 114/8-6-2006).

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 2.000,00€ ςε βάροσ του
Κ.Α.15.6473.001 με τίτλο «Ζξοδα οργάνωςθσ κοινωνικϊν δραςτθριοτιτων», του προχπολογιςμοφ του
Διμου Οικονομικοφ ζτουσ 2018, από τθν παγία προκαταβολι, για τθν κάλυψθ των ζκτακτων δαπανϊν που
προκφπτουν από τθν εκδιλωςθ για τθν ίδρυςθ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ.
Θ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ
ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΟΓΛΟΤ
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ
ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ
ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ
ΒΑΙΛΙΚΘ ΗΤΜΒΡΑΓΑΚΘ
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