
 1

                         
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 18/28-7-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 
 

 
 

Αριθ.αποφ. 195/2017 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 
120,00 € για την συμμετοχή του Δήμου στην τελετή των 
βραβείων Best City awards 2017, όπου έχει θέσει 
υποψηφιότητα ο Δήμος Μεγαρέων με τρείς (3) δράσεις: 
α) Δημιουργία και πλήρης λειτουργία της Ιστοσελίδας 

του Δήμου, 
 β) Έκθεση τοπικών αγροτικών προϊόντων «ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΓΗ» και 
γ) Ανάπτυξη ηλεκτρονικού τοπικού τουριστικού οδηγού. 

  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 28 Ιουλίου 2017 
ημέρα Παρασκευή & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 12284/23-7-2017 
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 24 ήτοι: 
 

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

Προσκληθείς παρίστανται ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 194/2017 αποφάσεως προσήλθαν οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. Βογιατζή Εμμανουέλλα,  Παπαλευθέρης Ελευθέριος και      
Μιχάλαρος Ιωάννης. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 5ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειμένου &  εκθέτει στα μέλη του Δημοτικού Σ/λίου ότι 
σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 3 περ. α,β,γ,δ, και ε του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του Π.Δ. 
113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-11/2010) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες», οι γραμμένες πιστώσεις στους οικείους κωδικούς αριθμούς του 
πρ/σμού του Δήμου, μπορεί να διατεθούν με απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου για 
την πληρωμή των δαπανών που αφορούν πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
      Στη συνέχεια  η κα. Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των μελών του Δημ. Σ/λίου  την 
από 24 Ιουλίου 2017 εισήγηση του κ. Δημάρχου, η οποία έχει ως εξής: 
 
      «ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 120,00 ευρώ για την 
συμμετοχή του Δήμου στην τελετή των βραβείων Best City awards 2017, όπου έχει θέσει 
υποψηφιότητα ο Δήμος Μεγαρέων σε τρεις (3) δράσεις: 
α) Δημιουργία και πλήρης λειτουργία της ιστοσελίδας του Δήμου 
β) Έκθεση τοπικών αγροτικών προϊόντων «ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ» και 
γ) Ανάπτυξη ηλεκτρονικού τοπικού τουριστικού οδηγού. 
        Τα Best City awards, θα γίνουν για 2η χρονιά, με σκοπό να αναδείξουν και να 
επιβραβεύσουν καινοτόμα έργα που έχουν σχεδιαστεί προκειμένου οι πόλεις να είναι 
ευφυείς, αειφόρες και οικονομικά βιώσιμες.  
Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι, Δημόσιες 
Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, Ερευνητικά κέντρα κλπ, που έχουν να 
επιδείξουν την  τελευταία τριετία καλές πρακτικές, νέες καινοτόμες ιδέες, λύσεις ή 
τεχνολογίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, την προσβασιμότητά τους, 
εξασφαλίζουν σταθερότητα, παροχές υγείας, πολιτισμό, καθαρό περιβάλλον, εκπαίδευση, 
υποδομές, ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα και πρωτοβουλία κλπ. 
Η κριτική Επιτροπή αποτελείται από κορυφαίους εμπειρογνώμονες του χώρου και στελέχη 
που διαθέτουν την εμπειρία και την γνώση (Δημάρχους, Καθηγητές Πανεπιστημίου, 
Προέδρους Οργανισμών και Δημοσίων Επιχειρήσεων, αναγνωρισμένους επιστήμονες 
κλπ). 
Ο Δήμος Μεγαρέων , θα συμμετέχει στα Best City awards 2017, έχοντας θέσει 
υποψηφιότητα με τρεις (3) Δράσεις στον Πυλώνα Α΄ - Liveable City  

1. Κατηγορία 3: ΤΠΕ & Διακυβέρνηση / ICT & Governance  
Δράση: Δημιουργία και πλήρης λειτουργία της ιστοσελίδας του Δήμου 

2. Κατηγορία 7: Οικονομία – Ανάπτυξη / Economy – Growth 
Δράση: Έκθεση Τοπικών αγροτικών προϊόντων «ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ» 

3. Κατηγορία 6: Culture & Tourism  
Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Τοπικού Τουριστικού Οδηγού. 

Θεωρούμε ότι μια προσδοκούμενη βράβευση του Δήμου μας, αλλά και αυτή καθ’ αυτή η 
συμμετοχή στην διαδικασία, θα βοηθήσει πάρα πολύ στην προβολή του Δήμου Μεγαρέων 
σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, στην αναγνώριση της δουλειάς των Υπηρεσιών μας από 
τους άλλους Δήμους, τις Περιφέρειες, τις Επιχειρήσεις κλπ. Επίσης, οι υποψήφιες προς 
βράβευση πρακτικές μας, μπορεί να λειτουργήσουν και ως πηγή παραδειγματισμού και 
έμπνευσης για ανάληψη ανάλογων πρακτικών σε ολόκληρη την Ελλάδα, γεγονός ιδιαίτερα 
σημαντικό και τιμητικό για την πόλη μας. 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης , κατά το άρθρο 158 παρ. 3 
εδάφιο (α) του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄), για την συμμετοχή του Δήμου στην τελετή των 
βραβείων Best City awards 2017 και την διάθεση πίστωσης ποσού 120,00 ευρώ,  σε 
βάρος του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 και Κ.Α : 00.6441.0001». 
 
       Το Δημοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ’ όψη την εισήγηση του κ. Δημάρχου & 
συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις και έκρινε απαραίτητη την έγκριση δαπάνης και 
την διάθεση πίστωσης  για την συμμετοχή του Δήμου στην τελετή των βραβείων 
Best City awards 2017. 
.    Αφού είδε & τις Δ/ξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 
113/2010. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
 Α) Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση της πίστωσης ύψους εκατό είκοσι 
ευρώ  (120,00 €) για  την «συμμετοχή του Δήμου στην τελετή των βραβείων 
Best City awards 2017», όπου έχει θέσει υποψηφιότητα ο Δήμος Μεγαρέων με 
τρείς (3) δράσεις: 

α) Δημιουργία και πλήρης λειτουργία της Ιστοσελίδας του Δήμου, 
β) Έκθεση τοπικών αγροτικών προϊόντων «ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ» και 
γ) Ανάπτυξη ηλεκτρονικού τοπικού τουριστικού οδηγού»,  
η οποία είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 με κωδικό 
αριθμό δαπανών (ΚΑΔ) 00.6441.0001, για την πληρωμή των δικαιούχων. 

 
Η απόφαση να μεταβιβασθεί στην Οικονομική υπηρεσία για την έκδοση 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 
 

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό  195/2017. 

…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 
 Δήμας Ιωάννης Δρυμούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Βογιατζή Εμμανουέλα 
 Κοσμόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Σταμούλης Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
Δημ.Κοιν. Μεγαρέων Καράμπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Μουσταϊρας Ηλίας Ρήγα Ιωάννα Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Φυλακτός Κων/νος Δρένης Αθανάσιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Χοροζάνης Αντώνιος  
 Παπαπανούσης Νικόλαος Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
Δήμαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


