
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 
                                                                                                                             
Απόσπασµα από το 13o   Πρακτικό                                                                        
Αριθµ. Αποφ. 286 
Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 
Συνεδρίαση της 8/4/2014                                
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε 
η πρόσκληση 26997/3-4-2014 
 
 
               Στις Αχαρνές σήµερα στις 8 του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
11:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 26997 / 3/4/2014 
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.
             
       ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο η έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
 
   
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βρεττός Μιχαήλ                                                                                      
2.Καλάργαλης Ιωάννης                                                                                  
3.Ντούρος Σωτήριος - Πρόεδρος                    
4.Σαββίδης Κων/νος                                                                      
5.Χριστοπούλου Σοφία                                                                                  
 
 
 
ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης για τη 
Συντονισµού στα πλαίσια του Προγράµµατος  «Έξυπνα Υλικά» 
(MAIN) - PROGRAMME MED µε κωδικό 1C
Ισπανίας  τις ηµεροµηνίες 3/6/2014 έως 4/6/2014.
 
 

 

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 

ημερήσιας διάταξης αλλά κατεπείγον 

του Δήμου κ. Νικολάου Κρημνιανιώτη

Συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών σε Συνάντηση της Επιτροπής Συντονισμού στα πλαίσια του 

Προγράμματος  «Έξυπνα Υλικά» 

MED με κωδικό 1C-MED12-48. 

Η Συνάντηση θα πραγματ

3/6/2014 έως 4/6/2014 και  για την συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών απαιτείται το ποσό των 

3.000 €, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για τα έξοδα μεταφορών, διαμονής και η 

ημερήσια αποζημίωση για 3 ημέρες για το

υπάλληλο Άλκηστη Ηλιάδη του Πέτρου, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, κλάδου ΠΕ6 

Τοπογράφων Μηχανικών. 
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σήµερα στις 8 του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
11:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 26997 / 3/4/2014 

προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο η έναρξη της 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βρεττός Μιχαήλ                                                                                      1.Κασσαβός Ιωάννης                                                                                    
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Ψήφιση πίστωσης για τη Συµµετοχή του ∆ήµου Αχαρνών σε Συνάντηση της Επιτροπής 
Συντονισµού στα πλαίσια του Προγράµµατος  «Έξυπνα Υλικά» - PROJET Materiaux INtelligents 

PROGRAMME MED µε κωδικό 1C-MED12-48 που θα πραγµατοποιηθεί στη
/2014 έως 4/6/2014. 

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 

αλλά κατεπείγον και  παρουσιάζει την εισήγηση του 

του Δήμου κ. Νικολάου Κρημνιανιώτη που αναφέρεται στην ψήφιση πίστωσης για τη 

Συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών σε Συνάντηση της Επιτροπής Συντονισμού στα πλαίσια του 

Προγράμματος  «Έξυπνα Υλικά» - PROJET Matériaux INtélligents (MAIN) 

 

Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Πάλμα της Ισπανίας  τις ημερομηνίες 

και  για την συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών απαιτείται το ποσό των 

προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για τα έξοδα μεταφορών, διαμονής και η 

ημερήσια αποζημίωση για 3 ημέρες για τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Σωτήριο Ντούρο και την 

υπάλληλο Άλκηστη Ηλιάδη του Πέτρου, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, κλάδου ΠΕ6 
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11:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 26997 / 3/4/2014 

προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο η έναρξη της 

1.Κασσαβός Ιωάννης                                                                                    
2.Πολυµενέας Παναγιώτης                                                                               
3.Ρούσσας Κων/νος                                                                                     
4.Χαριτίδη Μαρία                                                                                      

Συµµετοχή του ∆ήµου Αχαρνών σε Συνάντηση της Επιτροπής 
PROJET Materiaux INtelligents 

48 που θα πραγµατοποιηθεί στην Πάλµα της 

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 1ο θέμα εκτός της 

και  παρουσιάζει την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα 

που αναφέρεται στην ψήφιση πίστωσης για τη 

Συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών σε Συνάντηση της Επιτροπής Συντονισμού στα πλαίσια του 

PROJET Matériaux INtélligents (MAIN) - PROGRAMME 

Πάλμα της Ισπανίας  τις ημερομηνίες 

και  για την συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών απαιτείται το ποσό των 

προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για τα έξοδα μεταφορών, διαμονής και η 

ν Δήμαρχο Αχαρνών κ. Σωτήριο Ντούρο και την 

υπάλληλο Άλκηστη Ηλιάδη του Πέτρου, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, κλάδου ΠΕ6 
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Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και  

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αφού έλαβε υπ’ όψιν της το κατεπείγον του θέματος, την πρόταση του Προέδρου και την 

τοποθέτηση του, την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Νικολάου Κρημνιανιώτη, 

την υπ’ αρ. 210/2013 απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου που εγκρίνει την συμμετοχή στο 

Πρόγραμμα «Έξυπνα Υλικά» - PROJET Matériaux INtélligents (MAIN) - PROGRAMME MED, 

έπειτα από διαλογική συζήτηση και σύσκεψη 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 
(µε 4 ψήφους υπέρ και 1 κατά της κ. Σοφίας Χριστοπούλου) 

 

1. Δέχεται το κατεπείγον του θέματος. 

2. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 3.000,00 € για την συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών σε 

Συνάντηση της Επιτροπής Συντονισμού στα πλαίσια του Προγράμματος  «Έξυπνα 

Υλικά» - PROJET Matériaux INtélligents (MAIN) - PROGRAMME MED με κωδικό 1C-

MED12-48, που θα πραγματοποιηθεί στην Πάλμα της Ισπανίας  τις ημερομηνίες 3/6/2014 

έως 4/6/2014.  

 Η δαπάνη αφορά τα έξοδα μεταφορών, τη διαμονή και ημερήσια αποζημίωση 3 

ημερών για τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Σωτήριο Ντούρο και την υπάλληλο του Δήμου, 

Άλκηστη Ηλιάδη του Πέτρου, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, κλάδου ΠΕ6 

Τοπογράφων Μηχανικών. 

Το ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6736.008 του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

οικονομικού έτους 2014. 

3. Ορίζει υπόλογο διαχειριστή την  υπάλληλο του Δήμου Άλκηστη Ηλιάδη του Πέτρου, 

για την καταβολή και απόδοση του λογαριασμού στο ανωτέρω ποσό έως τις 30/6/2014. 

4. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες  στον κ. Πρόεδρο. 
 
 
Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθµό 286/2014 
 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ. ΝΤΟΥΡΟΣ                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ 
                                                                                                       ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
                                                                                                       ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΕΤΤΟΣ 
                                                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΡΓΑΛΗΣ 
                                                                                                        
                                                       Ακριβές Απόσπασµα  
                                                       Αχαρνές Αυθηµερόν 
                                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  
                                                      
                                                      ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ 
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