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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1.Αγγελοπούλου Παναγιώτα 1.Βρεττός Σπύρος 
2.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 2.Γρηγοριάδης Ευστάθιος 
3.Αφουξενίδης Θεόφιλος 3.Κόνταρης Χρύσανθος 
4.Βρεττός Μιχάλης 4.Κοπαλάς Σταύρος 
5.Γκίκας Παναγιώτης 5.Λαζάρου Βασίλειος 
6.Γκίκας Χρήστος 6.Μουκάνης Μαρίνος 
7. Ελευθεράκου Ελένη 7.Μπράχου Αναστασία 
8. Χριστοπούλου Σοφία 8.Ρούσσας Κωνσταντίνος 
9. Θανοπούλου Ιωάννα 9.Σαββίδης Σπυρίδων 
10. Καλάργαλης Ιωάννης 10.Στριφτός Σπυρίδων 
11. Κασσαβός Ιωάννης 11.Φυτάς Αθανάσιος 
12. Κατσανδρής Ιωάννης 12.Χαραλαμπίδης Θεόδωρος 
13. Μπουζιάνης Νικόλαος 13. Ελευθεριάδης Παντελής 
14. Ντούρος Παναγιώτης 14. Κορνιλάκης Παναγιώτης 
15. Ξαγοράρης Νικόλαος 15. Παντελιά Εύη 
16. Οικονόμου Ευθύμιος 16. Τοπαλλιανίδης Βασίλειος 
17. Πετάκος Γεώργιος 17. Ελευθεριάδης Στυλιανός 
18. Πολυμενέας Παναγιώτης 
19. Σαββίδη Κυριακή 
20. Σαββίδης Κωνσταντίνος 
21. Τραβασάρος Αθανάσιος 
22. Χαριτίδη Μαρία 
23. Χωριανόπουλος Κωνσταντίνος 
24.Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

ΑΔΑ: ΒΛΓ7ΩΨ8-ΜΟ1



Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κος Σωτήριος Ντούρος νόμιμα προσκεκλημένος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ: «Διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στα πλαίσια της βράβευσης των 
επιτυχόντων μαθητών του Δήμου Αχαρνών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας μας.»

Ο Προεδρεύων κος Βρεττός Μιχάλης, κωλυομένου του Προέδρου του Δ.Σ. κο 

Μπουζιάνη Νικόλαο,  αφού διαπιστώνει απαρτία 23 παρόντων εκ συνόλου 41 

Δημοτικών Συμβούλων κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και φέρνει προς 

συζήτηση  το  2ο της  ημερήσιας   διάταξης  το  οποίο  αφορά:  «Διοργάνωση 

πολιτιστικής εκδήλωσης στα πλαίσια της βράβευσης των επιτυχόντων μαθητών 

του Δήμου Αχαρνών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)  της χώρας 

μας»,  έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:

Σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 ορίζονται τα 
εξής:

«Πιστώσεις  που  είναι  γραμμένες  στους  οικείους  κωδικούς  αριθμούς  του 

προϋπολογισμού  του  Δήμου  ή  της  Κοινότητας  μπορεί  να  διατεθούν,  με 

απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, 

που αφορούν:

α)  Εθνικές  ή  τοπικές  γιορτές  ή  άλλες  ιδίως  πολιτιστικές,  μορφωτικές, 

ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει 

ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και 

συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή 

των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του.

β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή 

η Κοινότητα.

γ)  Τιμητικές  διακρίσεις,  αναμνηστικά δώρα και  φιλοξενία αντιπροσωπειών ή 

φυσικών  προσώπων  τα  οποία  συνέβαλαν  με  οποιονδήποτε  τρόπο  στην 

κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της 

Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες δαπάνες δημοσίων σχέσεων.

δ)  Την  τουριστική  προβολή,  με  κάθε  πρόσφορο  μέσο,  του  Δήμου  ή  της 

Κοινότητας.

ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή 

της Κοινότητας».

Σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 37 του Ν. 3801/2009:
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«α.  Κατά  τον  προληπτικό  έλεγχο  των  δαπανών  των  Οργανισμών  Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης  (Ο.Τ.Α.)  πρώτου  βαθμού  από  τα  αρμόδια  του  Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, θεωρείται για πληρωμή χρηματικό ένταλμα, όταν αυτό αφορά σε 

δαπάνη που δεν προβλέπεται μεν από το νόμο, αλλά είναι λειτουργική για τον 

οικείο Ο.Τ.Α., σχετίζεται δε, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του 

Ο.Τ.Α., οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά 

συμφέροντα των δημοτών ή συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή τούτων για την 

προαγωγή  των  τοπικών  υποθέσεων  και  δραστηριοτήτων  του  Ο.Τ.Α.,  εφόσον 

ανταποκρίνεται στο ανάλογο ή προσήκον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα 

όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, εν όψει 

των συνθηκών πραγματοποίησής της.

β. Λειτουργικές δαπάνες κατά την έννοια της προηγούμενης περίπτωσης είναι 

ιδίως:

α) Η περιοδική ενίσχυση άπορων δημοτών με είδη ένδυσης, παροχή φαρμάκων 

και διατακτικών προμήθειας αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών κατά τις 

εορτές Χριστουγέννων, νέου έτους και Πάσχα.

β)  Η  προσωρινή  στέγαση  άπορων  δημοτών  και  η  προσωρινή  λειτουργία 

ημερήσιων συσσιτίων για άπορους δημότες. Άποροι δημότες για τη λήψη των ως 

άνω  παροχών  είναι  εκείνοι  που  περιλαμβάνονται  σε  κατάσταση  την  οποία 

συντάσσει  η  Δημαρχιακή  Επιτροπή,  του  οικείου  Ο.Τ.Α.  πρώτου  βαθμού,  η 

οποία  μπορεί  να  λάβει  πληροφορίες  για  τους  άπορους  δημότες  από  τους 

εφημέριους των Ιερών Ναών του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού.

γ)  Η  παροχή  βραβείων  πάσης  φύσεως  σε  αριστούχους  δημότες  μαθητές, 

σπουδαστές και φοιτητές.

δ) Η παροχή αναμνηστικών ειδών σε συμμετέχοντες σε πρόγραμμα πολιτιστικών 

εκδηλώσεων των Ο.Τ.Α.».

Το γεγονός ότι είναι μια προσπάθεια να προωθήσει το πνεύμα του εθελοντισμού 
και της προσφοράς εθελοντικής αιμοδοσίας.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

Αφού  άκουσε  την  εισήγηση  του  κου  Προέδρου  και  έλαβε  υπόψη  του  την 
εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και:

1. την παρ. 3, του άρθρου 158, του Ν. 3463/2006,
2. την παρ. 2, του άρθρου 37, του Ν. 3801/2009,
3. το  με  αριθμ.  πρωτ.  100106/07-11-2013  έγγραφο  της  Δ/νσης 

Παιδείας – Δια βίου Μάθησης – Πολιτισμού - Αθλητισμού & Νέας 
Γενιάς,
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ΟΜΌΦΩΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ

1. Τη  διοργάνωση  πολιτιστικής  εκδήλωσης  στα  πλαίσια  της  βράβευσης  των 

επιτυχόντων μαθητών του Δήμου Αχαρνών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

(Α.Ε.Ι.)  της χώρας μας και την κάλυψη των εξόδων της τα οποία αναλυτικά 

περιλαμβάνουν:

α. την εκτύπωση προσκλήσεων και αφισών,

β. την εκτύπωση αναμνηστικών διπλωμάτων,

γ. την  τεχνική  υποστήριξη  της  εκδήλωσης  (Μικροφωνική 

εγκατάσταση, projectors, 

κ.λ.π.),

γ. την  αγορά  εδεσμάτων,  όπως  αλμυρά,  γλυκά,  αναψυκτικά  και 

καφέ,

δ. την αγορά διαφόρων υλικών για δώρα.

2. Ψηφίζει  πίστωση  συνολικού  ποσού  4.305,00  €,  συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., για τις ανάγκες κάλυψης των εξόδων της πολιτιστικής εκδήλωσης, σε 

βάρος του  Κ.Α. 15-6471.001, οικονομικού έτους 2013.

3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στο κο Δήμαρχο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ   Βρεττός Μιχάλης
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Θανοπούλου Ιωάννα

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

Αγγελοπούλου  Παναγιώτα,  Αναγνωστόπουλος  Παναγιώτης,  Αφουξενίδης 
Θεόφιλος,  Γκίκας  Παναγιώτης,  Γκίκας  Χρήστος,  Γρηγοριάδης  Παναγιώτης, 
Ελευθεράκου  Ελένη,  Καλάργαλης  Ιωάννης,  Κασσαβός  Ιωάννης,  Κατσανδρής 
Ιωάννης,  Μπουζιάνης Νικόλαος,  Ντούρος Παναγιώτης,  Ξαγοράρης Νικόλαος, 
Οικονόμου  Ευθύμιος,  Πετάκος  Γεώργιος,  Πολυμενέας  Παναγιώτης,  Σαββίδη 
Κυριακή,  Σαββίδης  Κωνσταντίνος,  Τραβασάρος  Αθανάσιος,  Χαριτίδη  Μαρία, 
Χριστοπούλου Σοφία, Χωριανόπουλος Κωνσταντίνος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 Δρ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ
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