
 
 

ΑΠΟΠΑΚΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΘΣΗΘΟ ΣΖ 1εο ΤΛΔΓΡΗΑΖ 

ΣΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 

 Σην Ψπρηθό ζήκεξα ηελ 3ελ ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 

12:00΄, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1256/30-1-2020  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Η.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 77 Ν. 4555/2018, ζε όια ηα κέιε θαη 

δεκνζηεύζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

 Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

1. Γαιάλε Γεκήηξην, σο Πξόεδξν,  

2. Ξπξηδάθε Παληειή, σο Αληηπξόεδξν, 

3. Χαξάιακπν Μπνλάηζν,  

4. Γθηδειή Αιίθε,  

5. Παληαδή Παπιίλα - Βαζηιηθή, 

6. Παιαηνιόγνπ Μαξία - Χξηζηίλα, 

7. Χαξνθόπν Παληειή, σο κέιε,  

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη απόθαζε 

επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Η.Γ. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε όηη επί ζπλόινπ επηά (7) κειώλ παξόληεο ήηαλ έμη 

(6) θαη απόληεο δύν (2) ήηνη ν θ. Ξπξηδάθεο Παληειήο θαη ν θ. Μπνλάηζνο Χαξάιακπνο. Τνλ απόληα θ. 

Μπνλάηζν Χαξάιακπν αλαπιήξσζε ν θ. Παπαρξόλεο Γεώξγηνο.  

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ 

Μνύηζηνο Γεώξγηνο. 

Ο Πξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε λόκηκε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ην ζέκα: 

 

ΘΔΚΑ  1Ο Ζ.Γ. 

Δμεηδίθεπζε πίζηωζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδήιωζεο  

θνπήο πξωηνρξνληάηηθεο πίηαο δεκνηώλ θαη ππαιιήιωλ. 

 

Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Πξόεδξνο είπε: 

             

                                 ΟΡΘΖ ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ 

ΓΖΚΟ ΦΗΙΟΘΔΖ – ΦΤΥΗΘΟΤ ΑΓΑ:   ΨΓΙ3ΩΗ8-7ΝΩ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 1/3-2-2020 

Καξαζωλνδξόκνπ 95 Αξηζκ. – ρξνλ. – Απόθαζεο 

ΦΤΥΗΘΟ, Σ.Θ. 154 52 Αξηζκ. Πξωη.: 1523/3-2-2020 
ηει.:  210 6794000  

fax:  210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  



Ο Γήκνο καο πξνηίζεηαη λα δηνξγαλώζεη εθδήισζε γηα ηελ θνπή ηεο Πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο γηα ηνπο 

δεκόηεο θαη γηα ην πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ, ηελ Τεηάξηε 12 Φεβξνπαξίνπ 2020 θαη ώξα 19:00 ζην Ίδξπκα 

Καξακαλιή (Καξαΐζθάθε 6, Φηινζέε).   

Η εθδήισζε απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ενξηαζηηθνύ θιίκαηνο γηα ηελ θνπή πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο, 

ζπλδέεηαη δε, κε ηελ πξναγσγή ησλ πνιηηηζηηθώλ θαη πλεπκαηηθώλ ελδηαθεξόλησλ ησλ δεκνηώλ θαη 

θαηνίθσλ θαη πξνάγεη ηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ πνιίηε. 

Γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο απαηηείηαη δαπάλε πνζνύ 6.572,00 επξώ  (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  

Φ.Π.Α.) γηα παξνρή ππεξεζηώλ θαη πξνκεζεηώλ, ζύκθσλα κε ηε κε αξηζκ. 1/2020 ηερληθή πεξηγξαθή. 

Καηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – Ψπρηθνύ ν νπνίνο ςεθίζηεθε κε ηελ ππ΄ 

αξηζκ. 263/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη επηθπξώζεθε κε ηελ ππ΄αξ. 

137453/34711/31.1.2020 απόθαζε ηνπ Σπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο εγγξάθεθε ζηνλ 

Κ.Α. 00.6443 κε  ηίηιν «Γαπάλεο δεμηώζεωλ θαη εζληθώλ ή ηνπηθώλ ενξηώλ» πίζησζε ύςνπο 

15.000,00€. 

Σύκθσλα κε ηηο παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/2018: 

«1. Η πεξίπησζε ε' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«ε) Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ θαη ηε δηάζεζε όισλ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό πηζηώζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηζηώζεσλ πνπ εγγξάθνληαη ζε απηόλ κε 

αλακόξθσζε, κε ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο 

αξκνδηόηεηαο απηήο δελ απαηηείηαη πξνεγνύκελε απόθαζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, εθηόο αλ απηή είλαη 

απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απαηηνύκελε εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο.  

Σύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4625/2019 αλαθέξεηαη όηη ην ηξίην εδάθην ηεο πεξίπησζεο 

ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινύζσο:  

«Σηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε,  πξηλ από ηελ απόθαζε ηνπ δεκάξρνπ, πξνεγείηαη απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα κέξνο ή ην ζύλνιν  ηωλ πηζηώζεωλ πνπ ρξήδνπλ εμεηδίθεπζεο».  

 Δμεηδηθεπκέλε ζεσξείηαη ε πίζησζε, όηαλ θαηνλνκάδεηαη ξεηά ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε γηα ηελ νπνία 

πξννξίδεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη ζην αλαιπηηθόηεξν δπλαηό επίπεδν θσδηθνπνίεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 

2. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 140, ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 158 θαη 

ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Ν. 3463/2006, θαζώο θαη ησλ άξζξσλ 70 παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 94 θαη παξ. 4 

πεξίπησζε 30 ηνπ Ν.3852/2010 ή ζε άιιεο δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο νξίδεηαη ην δεκνηηθό 

ζπκβνύιην ωο όξγαλν αξκόδην γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζηωζεο, 

λνείηαη εθεμήο ν δήκαξρνο, κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ.» 

 

Λόγσ ηνπ όηη ε εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ ζηνλ Κ.Α. 00.6443 κε ηίηιν 

«Γαπάλεο δεμηώζεωλ θαη εζληθώλ ή ηνπηθώλ ενξηώλ» είλαη γεληθή, παξίζηαηαη ε αλάγθε εμεηδίθεπζήο 

ηεο γηα ηε δηνξγάλσζε εθδήισζεο γηα ηελ θνπή πξωηνρξνληάηηθεο πίηαο δεκνηώλ θαη ππαιιήιωλ. 

Τν πνζό ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο,  ζύκθσλα κε ην ζθεπηηθό θαη ηνλ 

ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο αξηζκ. 1/2020 κειέηεο ηεο Γηεύζπλζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, 



Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ αλέξρεηαη ζηα 6.572,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ζα θαιπθζεί από 

ηνλ θσδηθό 00.6443  ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. 

Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο έρεη σο αθνινύζσο: 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΣΡ. ΠΟΟΣ. ΣΙΜΗ/ΜΟΝ ΤΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

 

1. 

Ενοικίαςη εξοπλιςμοφ (600 KAΡΕΚΛΕ 

ΣΤΠΟΤ ΗILTON, 6 ΘΕΡΜΑΣΡΕ  + 
ΜΠΟΤΚΑΛΕ, 20 ΣΡΑΠΕΖΙΑ 170Χ80 BANQUET, 

20 TΡΑΠΕΖΟΜΑΝΣΗΛΑ ΜΠΛΕ, 20 ΠΙΕΣΕ 
ΜΠΛΕ, 200 ΠΙΑΣΑ ΦΑΓΗΣΟΤ, 150 ΠΟΣΗΡΙΑ 

ΚΟΛ., 1 ΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΑΣΟΤΛΑ ΕΠΑΡΓΤΡΟ, 8 
ΚΑΛΑΘΙΑ ΜΕΓΑΛΑ, 5 ΚΑΔΟΙ ΓΙΑ ΠΑΓΟ, 5 

ΚΟΤΛΕΡ) CPVS:79952000-2 

 

Τπηρ. 

 

1 

 

1.600,00 

                               1.600,00 

    Φ.Π.Α. 24%          384,00     

                                1.984,00 

 

2. 

χεδιαςμόσ και δημιουργία εικαςτικοφ 
για δημοςίευςη ςτον τφπο και 

διαδικτυακή χρήςη 

CPVS:79822500-7 

Τπηρ.                 1 1.200,00 

 

                                  1.200,00 

  Φ.Π.Α.  24%          288,00 

                               1.488,00 

 

3. 

Ενοικίαςη ηχητικοφ εξοπλιςμοφ 

(6 ηχεία, κονςόλα ήχου, booth, 3 

μικρόφωνα)      CPVS:51313000-9 

 

Τπηρ. 

 

1 

 

800,00 

                                 800,00 

     Φ.Π.Α. 24%        192,00  
                                 992,00 

 

4. 

Προμήθεια Βαςιλόπιτασ 

CPVS:15812000-3 

 

Κιλά 

 

120 

 

10,00 

                                1.200,00                           

      Φ.Π.Α.24%         288,00 

                                 1.488,00          

                  

5. Δημοςίευςη ανακοίνωςησ ςτο τφπο για 
ενημζρωςη κατοίκων (μία ολοςζλιδη 

καταχώρηςη)    CPVS: 79970000-4 

 

Τπηρ. 

 

1 

 

500,00 

                                500,00 

      Φ.Π.Α. 24%       120,00                                    

                                 620,00 

                                                                                                                               φνολο: 

                                                                                                            Φ.Π.Α. 24%: 

                                                                                                                   Γενικό ςφνολο: 

                                                            5.300,00 

                       1.272,00    

                                                             6.572,00 

        
Η αλάζεζε εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ πξνκεζεηώλ πνπ ζα απαηηεζνύλ, ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3463/2006 θαη ησλ άξζξσλ 54, 118 θαη 120 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 

147/Α’/8-8-2016) θαη ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 133/Α’/19-7-

2018). 

Παξαθαιώ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππόςε: 

1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 



2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/2018, 

4. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4625/2019 κε ηελ νπνία αληηθαζίζηαηαη ην ηξίην εδάθην ηεο 

πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010, 

5. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 140, ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 158 θαη ηνπ άξζξνπ 

202 ηνπ Ν. 3463/2006, θαζώο θαη ησλ άξζξσλ 70 παξ. 3, 94 παξ. 4 πεξίπησζε 30 ηνπ Ν. 3852/2010, όπνπ 

ζηηο νπνίεο νξίδεηαη ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ωο όξγαλν αξκόδην γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη 

ηε δηάζεζε ηεο πίζηωζεο, λνείηαη εθεμήο ν δήκαξρνο, κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ, 

6. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3463/2006, 

7. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 54, 118 θαη 120 ηνπ Ν. 4412/2016, 

8. Τελ ππ’ αξηζκ. 1/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, 

9. Τελ ππ΄ αξηζκ. 263/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ πεξί ςήθηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 θαη ε νπνία επηθπξώζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 137453/34711/31.1.2020 απόθαζε 

ηνπ Σπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΚΟΦΧΛΑ 

Τελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο  γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο θνπήο πξσηνρξνληάηηθήο πίηαο 

δεκνηώλ θαη ππαιιήισλ, ηελ Τεηάξηε 12 Φεβξνπαξίνπ 2020 θαη ώξα 19:00 ζην Ίδξπκα Καξακαλιή 

(Καξαΐζθάθε 6, Φηινζέε), ζπλνιηθνύ πνζνύ 6.572,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6443  ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

εμόδσλ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 1/2020 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΓΑΙΑΛΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ 

 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Από ην πξαθηηθό ηεο 1εο Σπλεδξίαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηελ  

3ελ Φεβξνπαξίνπ 2020 

Φπρηθό,  3-2-2020 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ 

ΣΑ ΚΔΙΖ 

Παπαρξόλεο Γεώξγηνο 

Γθηδειή Αιίθε 

Παληαδή Παπιίλα – Βαζηιηθή 

Παιαηνιόγνπ Καξία – Υξηζηίλα 

Υαξνθόπνο Παληειήο 

                  ΓΑΙΑΛΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ 


