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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 9/4-5-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 
 
 

Αριθ.αποφ.  101/2017 
Έγκριση της εκπροσώπησης του Δήμου στο 
2ο Συνέδριο Ελληνικών & Κινεζικών Πόλεων, 
της εν λόγω δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

  
      Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 4 Μαΐου 2017 
ημέρα Πέμπτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 7295/28-4-2017 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 
του Ν.3852/2010. 
      Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 Δημοτικών 
Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 21 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Κολάτας Ιωάννης Ρήγα Ιωάννα 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος Βογιατζή Εμμανουέλα 
Μιχάλαρος Γεώργιος Ρήγα Ελένη Μαργέτης Παναγιώτης 
Κοσμόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος Μπερδελής Γεώργιος 
Δήμας Ιωάννης Σταμούλης Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης 
Κορώσης Σπυρίδων Σωτηρίου Γεώργιος Πιλίλης Σωτήριος 
Λέλης Μελέτιος Δρυμούσης Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Καράμπελας Κων/νος Γρίβα Παναγιώτα Ζάλης Αθανάσιος 
Παπανίκος Δημήτριος Χοροζάνης Αντώνιος  Κόττας Βασίλειος 
Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης Βαρελάς Κλεάνθης 
Καστάνη Αικατερίνη  Παπαλευθέρης Ελευθ. 
  Δρένης Αθανάσιος 
  ------- 
  Μουσταϊρας Ηλίας.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  Δημοτ. Κοινότητας Μεγαρέων 
  --------- 
  Λιώτας Δημοσθένης.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
  Δημοτ. Κοινότητας Ν.Περάμου 
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
    Προσκληθείς παρίστανται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. Γρηγόριος. 
    Στην αρχή της υπ’ αριθ. 99/2017 αποφάσεως προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος 
κα Ρήγα Ιωάννα. 
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Στην αρχή της υπ’ αριθ. 101/2017 αποφάσεως προσήλθε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Μαργέτης Παναγιώτης. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 104/2017 αποφάσεως προσήλθε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 113/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 114/2017 αποφάσεως προσήλθε  ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 
………………………………………………………………………………………….. 

 
Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 5ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως 

περί του εν περιλήψει αντικειμένου   θέτει υπ’ όψη των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου την από 27-4-2017 εισήγηση κ. Δημάρχου με θέμα: «Έγκριση της 
εκπροσώπησης του Δήμου στο 2ο Συνέδριο Ελληνικών & Κινεζικών Πόλεων, 
της εν λόγω δαπάνης και διάθεση πίστωσης»η οποία έχει ως εξής: 

Στο σημείο αυτό προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαργέτης Παναγιώτης. 
 

« Είναι γνωστό ότι στις 28 Μαρτίου και στις 20 Μαΐου του 2016,  
συνυπογράφτηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίαςγια τους Δήμους της Νοτίου 
(συμπεριλαμβανομένου του Δήμου μας) και της Βορείου Ελλάδος αντίστοιχα, με το 
οποίο δηλώθηκε η επιθυμία τους να συμβαδίσουνε στην πορεία διαμόρφωσης ενός 
πλαισίου πολυεπίπεδης πολιτιστικής συνεργασίας υπό την επωνυμία 
«ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ».  

Στην «Αμφικτυονία»έχουν προσχωρήσει οι Δήμοι της χώρας που έχουν 
επισκέψιμους μουσειακούς ή αρχαιολογικούς χώρους με πλούσια ιστορία, βασική 
δε επιδίωξη της είναι η  βέλτιστη οργάνωση του ελληνικού πολιτισμού σε τοπικό 
επίπεδο και η σωστή διαχείριση των θεμάτων του, όπως η προστασία, η διεκδίκηση 
και η διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, σε ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο, ενώ στους στόχους της περιλαμβάνεται και η διεκδίκηση της 
επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. 

Μέρος των διεθνών σχέσεων της «Αμφικτυονίας» αποτελεί και η σύσφιξη των 
ελληνοκινεζικών  σχέσεων, στα πλαίσια της οποίας πραγματοποιήθηκε το 1ου 
Συνέδριο Ελληνικών και Κινεζικών πόλεων, στις 11 Νοεμβρίου 2016, στο Ζάππειο 
Μέγαρο, όπου επετεύχθη η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, σχηματίζοντας 
συνεργίες και προωθώντας την κοινή ανάπτυξη. Παράλληλα ανακοινώθηκε, η 
διοργάνωση ενός συνεδρίου κάθε χρόνο, μεταξύ Ελληνικών και Κινεζικών πόλεων, 
προκειμένου να συζητούνται σημαντικά μέτρα συνεργασίας, να διευκολύνεται η 
ευθυγράμμιση διαφορετικών στρατηγικών ανάπτυξης και η βαθύτερη συνεργασία, 
προκειμένου να επιτευχθεί κοινή ανάπτυξη. Η συνεργασία απέδωσε ήδη 
καρπούς,ενώ στη σημερινή πραγματικότητα, η ανάγκη για την ενίσχυση της 
επικοινωνίας και την εδραίωση συνεργιών ανάμεσα στους Ο.Τ.Α των δυο χωρών 
θεωρείται επιτακτική. Έτσι λοιπόν, διοργανώνεται το 2ο  Συνέδριο Ελληνικών και 
Κινεζικών Πόλεωνστην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, στις13 Μαΐου 2017, σε 
συνεργασία με την Ένωση Φιλίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας με Ξένες 
Χώρες (CPAFFC) και την υποστήριξη της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Κίνας στην Ελλάδα.  

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει για 
την έγκριση :  
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1. Της εκπροσώπησης του Δήμου στο 2ο Συνέδριο Ελληνικών & Κινεζικών 
Πόλεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 
Α’), και του άρθρου 4 του Ν.4336/15(ΦΕΚ 94 Α’), το οποίο θα πραγματοποιηθεί 
στις 13 Μαΐου 2017 στο Πεκίνο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, από τον 
Δήμαρχο κο Γρηγόριο Σταμούλη και τον Αντιδήμαρχο κο Ελευθέριο 
Κοσμόπουλο. Η ημερομηνία αναχώρησης είναι η 10η Μαΐου και επιστροφής η 
15η Μαΐου 2017, ενώ οι ημέρες παραμονής είναι 5 και διανυκτέρευσης 4. Η 
πίστωση για την λόγω δαπάνη εγγράφηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου μας, 
οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 96/2017 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : 7Χ52ΩΚΠ-1ΘΖ) και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 
00.6421.0001 του σκέλους των εξόδων. 

 
2. Της την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ 

00.6421.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2017, 
ποσού 4.460,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 2 & 4 του Π.Δ. 80/2016 
(ΦΕΚ 145 Α') καθώς και το ότι, για την  πληρωμή της εν λόγω δαπάνης μπορεί 
να εκδοθεί ένταλμα προπληρωμής, σύμφωνα με το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 
6764/25-2-2005 έγγραφο του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου». 

 
       Το Δημοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ’ όψη την εισήγηση της κας. Προέδρου & 
συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις και έκρινε απαραίτητη την έγκριση δαπάνης και την 
διάθεση πίστωσης  για την πολιτιστική κίνηση της πόλεως. 
     Αφού είδε & τις Δ/ξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν.3463/06 
(ΦΕΚ 114 Α’), του άρθρου 4 του Ν.4336/15(ΦΕΚ 94 Α’) και των αρ. 2 & 4 του Π.Δ. 
80/2016 (ΦΕΚ 145 Α'). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ  
 

Α) Εγκρίνει  την εκπροσώπηση του Δήμου μας στο 2ο Συνέδριο Ελληνικών 
& Κινεζικών Πόλεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν.3463/06 
(ΦΕΚ 114 Α’), και του άρθρου 4 του Ν.4336/15(ΦΕΚ 94 Α’), το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί στις 13 Μαΐου 2017 στο Πεκίνο της Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Κίνας, από τον Δήμαρχο κο Γρηγόριο Σταμούλη και τον Αντιδήμαρχο κο Ελευθέριο 
Κοσμόπουλο. 

 Η ημερομηνία αναχώρησης είναι η 10η Μαΐου και επιστροφής η 15η Μαΐου 
2017, ενώ οι ημέρες παραμονής είναι 5 και διανυκτέρευσης 4. Η πίστωση για την 
λόγω δαπάνη εγγράφηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου μας, οικονομικού έτους 
2017 σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 96/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
(ΑΔΑ : 7Χ52ΩΚΠ-1ΘΖ) και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 00.6421.0001 του σκέλους των 
εξόδων. 

 
Β) Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση της πίστωσης ύψους τεσσάρων 

χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ (4.460,00 €),  η οποία είναι γραμμένη στον 
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 με κωδικό αριθμό δαπανών (ΚΑΔ) 
00.6421.0001, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 2 & 4 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 
Α') καθώς και το ότι, για την  πληρωμή της εν λόγω δαπάνης μπορεί να εκδοθεί 
ένταλμα προπληρωμής, σύμφωνα με το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 6764/25-2-2005 
έγγραφο του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
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Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό  101/2017. 
…………………………………………………………………………………….…….       
 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Καστάνη Αικατερίνη 
 Δήμας Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης 
Η Γραμματέας Μιχάλαρος Γεώργιος Πολυχρόνης Ιερόθεος 
Γρίβα Παναγιώτα Κοσμόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος 
 Σταμούλης Ιωάννης Ρήγα Ελένη 
 Κορώσης Σπυρίδων Δρυμούσης Κων/νος 
 Λέλης Μελέτιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Καράμπελας Κων/νος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Παπανίκος Δημήτριος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Ρήγα Ιωάννα Χοροζάνης Αντώνιος  
 Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
Δήμαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 


