
 
 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την  24ην  του μηνός  Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30΄ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4227/19-3-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα 

της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου. 

Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες ήταν 

έξι (6) και και απών ένας (1) ήτοι ο κ.  Xαροκόπος Παντελής. 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Χανακούλας Αθανάσιος. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν 

λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-

2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως  εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 

Ξυριδάκης Παντελής, Γκιζελή Αλίκη, Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική  και Παλαιολόγου Μαρία.   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και o υπάλληλος του Δήμου κ. Moύτσιος 

Γεώργιος. 
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Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  7ο Η.Δ. 

Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση αιμοδοσίας στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού. 

 
Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Ο Δήμος μας προτίθεται να διοργανώσει εθελοντική αιμοδοσία για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος του 

Δήμου. 

Ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες  και ύστερα από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19  και των 

ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνουμε με την πανδημία, αυξήθηκε κατά πολύ η ζήτηση μονάδων αίματος,  με 

αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η ενίσχυση της τράπεζας αίματος του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (στο Λαϊκό 

Νοσοκομείο Αθηνών). 

Η αιμοδοσία είναι μία πηγαία πράξη προσφοράς και ευθύνης, που βοηθά ουσιαστικά στην αντιμετώπιση ενός 

τεράστιου κοινωνικού προβλήματος, την ανεπάρκεια αίματος, που θέτει καθημερινά σε κίνδυνο τις ζωές χιλιάδων 

συμπολιτών μας.  

Συνεπώς θεωρείται απαραίτητη  η ευρύτερη προβολή της για την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων 

εθελοντών αιμοδοτών: 

 Με τη δημοσίευση στον τοπικό τύπο 2 ολοσέλιδων ανακοινώσεων της διοργάνωσης εθελοντικής αιμοδοσίας στις 15 

Απριλίου, στην  1η πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Β’  (πρώην blue bell). 

 Με την εκτύπωση σχετικών διαφημιστικών αφισών. 

 Με την ηλεκτρονική διαφήμιση στα τοπικά κοινωνικά δίκτυα 

 Με την τοποθέτηση ενημερωτικού αεροπανό.  

 

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ΄ 

αρ. 216/14-12-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 55/31.12.2020  

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εγγράφηκε στον Κ.Α. 15.6473.0004 με τίτλο 

«Αιμοδοσία, προληπτικές εξετάσεις, ενημέρωση δημοτών» πίστωση ύψους 5.000,00€. 

Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018: 

«1. Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό 

πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της 

σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη 

απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη 

εξειδίκευση της πίστωσης. 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 αναφέρεται ότι το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης». Εξειδικευμένη 
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θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται 

στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού. 

2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του 

άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 

του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο 

αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.» 

 

Λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ του Δήμου για «Αιμοδοσία, προληπτικές εξετάσεις, 

ενημέρωση δημοτών» είναι γενική, παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της για τη διοργάνωση μίας    αιμοδοσίας   

στην  1η πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Β’  (πρώην blue bell) του Ψυχικού την Πέμπτη 15 Απριλίου  από τις 

14:00 έως 18:30, για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος του Δήμου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία 

με το Λαϊκό Νοσοκομείο. 

 

Το ποσό της δαπάνης για τη διοργάνωση της αιμοδοσίας, που θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6473.0004 με 

τίτλο «Αιμοδοσία, προληπτικές εξετάσεις, ενημέρωση δημοτών» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, 

ανέρχεται στο ποσό των 1.686,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 04/2021 συνημμένη 

τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό αυτής, ο οποίος έχει ως ακολούθως: 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός  

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟ  

ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

Προμήθεια ενημερωτικών εντύπων (αφίσες τετράχρωμες , μεγέθους Α3, 

βάρους 200 gr σε velvet χαρτί) 

 

60 1,50 €      90,00 € 

Δημοσίευση ανακοίνωσης για ενημέρωση των κατοίκων – δημοτών . 

(ολοσέλιδη καταχώριση σε 2 τοπικές εφημερίδες , για τη διοργάνωση 

εθελοντικής αιμοδοσίας , την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 στην 1η πλατεία 

Βασιλέως Γεωργίου Β’ (πρώην blue bell) στο Ψυχικό  

2 500,00 €     1.000,00 € 

Ανάρτηση της διοργάνωσης της εθελοντικής αιμοδοσίας με ηλεκτρονικό 

banner (πανό) στην ιστοσελίδα του Δήμου , καθώς και στα τοπικά κοινωνικά 

δίκτυα  (σε 300 600 και 900 dpi)  

1 120,00 €      120,00 € 

Προμήθεια διάτρητου ενημερωτικού αεροπανό από μουσαμά , με 

ενισχυμένες άκρες , διαστάσεων 6,00m Χ 1,00m  

          1        150,00         150,00€ 

 
 ΣΥΝΟΛΟ    1.360,00 € 

 
 Φ.Π.Α 24%        326,40 € 

 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     1.686,40 € 
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Η ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016), όπως ισχύει και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 

133/Α’/19-7-2018). 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 του Ν. 4625/2019 που αντικαθιστά το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ 

της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 140 παρ.2, του άρθρου 158 παρ.3 και του άρθρου 202 

του Ν. 3463/2006, καθώς και του άρθρου 70 παρ. 3 και του άρθρου 94 παρ.4 περ. 30 του Ν. 3852/2010, 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016), όπως ισχύει, 

7. Την υπ΄αριθμ. 216/14-12-2020  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 

55/31.12.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

8. Την υπ’ αριθμ. 4/2021 μελέτη - τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση της αιμοδοσίας στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, στην  1η 

πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Β’ (πρώην blue bell) της Κοινότητας Ψυχικού την Πέμπτη 15 Απριλίου  από 

τις 14:00’ έως 18:30’, για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος του Δήμου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε 

συνεργασία με το Λαϊκό Νοσοκομείο, που θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6473.0004 με τίτλο «Αιμοδοσία, προληπτικές 

εξετάσεις, ενημέρωση δημοτών» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και ανέρχεται στο ποσό των 

1.686,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/2021 τεχνική περιγραφή της Δ/νσης 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της οποίας έχει ως 

ακολούθως: 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός  

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟ  

ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

Προμήθεια ενημερωτικών εντύπων (αφίσες τετράχρωμες , μεγέθους Α3, 

βάρους 200 gr σε velvet χαρτί) 

 

60 1,50 €      90,00 € 
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Δημοσίευση ανακοίνωσης για ενημέρωση των κατοίκων – δημοτών . 

(ολοσέλιδη καταχώριση σε 2 τοπικές εφημερίδες , για τη διοργάνωση 

εθελοντικής αιμοδοσίας , την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 στην 1η πλατεία 

Βασιλέως Γεωργίου Β’ (πρώην blue bell) στο Ψυχικό  

2 500,00 €     1.000,00 € 

Ανάρτηση της διοργάνωσης της εθελοντικής αιμοδοσίας με ηλεκτρονικό 

banner (πανό) στην ιστοσελίδα του Δήμου , καθώς και στα τοπικά κοινωνικά 

δίκτυα  (σε 300 600 και 900 dpi)  

1 120,00 €      120,00 € 

Προμήθεια διάτρητου ενημερωτικού αεροπανό από μουσαμά , με 

ενισχυμένες άκρες , διαστάσεων 6,00m Χ 1,00m  

          1        150,00         150,00€ 

 
 ΣΥΝΟΛΟ    1.360,00 € 

 
 Φ.Π.Α 24%        326,40 € 

 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     1.686,40 € 

 

Η ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018). 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   81/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

24ην Μαρτίου 2021 

Ψυχικό, 26-3-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Ξυριδάκης Παντελής 

Μπονάτσος Χαράλαμπος 

Γκιζελή Αλίκη 

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

Χανακούλας Αθανάσιος 

 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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