
  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την  10ην  του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11:00΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  2078/5-2-2021 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 απών ένας  (1) ήτοι: ο κ. Χαροκόπος 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, Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα και Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική. 

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

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

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

             

              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ             ΑΔΑ: ΩΝ1ΦΩΗ8-4ΥΦ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ             32/10-2-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95                         Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52              Αριθμ.  Πρωτ.: 2479/15-2-2021 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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ΘΕΜΑ 21Ο Η.Δ. 

Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση διαδικτυακής εκδήλωσης κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας  

για τους δημότες και υπαλλήλους του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. 

   
Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Ο Δήμος μας προτίθεται να διοργανώσει διαδικτυακή εκδήλωση κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας για τους 

δημότες και για τους υπαλλήλους του Δήμου την Τετάρτη  24 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 18:00’.  

Η εκδήλωση αποσκοπεί στη δημιουργία εορταστικού κλίματος, συνδέεται δε, με την προαγωγή των 

πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών και κατοίκων και παράλληλα προάγει την ανάπτυξη της 

επικοινωνίας με τον πολίτη. 

  Για τη διοργάνωση της εκδήλωσης απαιτείται δαπάνη ποσού 7.192,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου  

Φ.Π.Α.) για παροχή υπηρεσιών και προμηθειών, σύμφωνα με τη με αριθ. 03/2021 τεχνική περιγραφή. 

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 υπ΄αρ. 55/31.12.2020 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγγράφηκε στον Κ.Α. 00.6443 με  τίτλο «Δαπάνες 

δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» πίστωση ύψους 15.000,00€. 

 

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 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 

τουν. 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 προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. 00.6443 με τίτλο 

«Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» είναι γενική, παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της για 

τη διοργάνωση εκδήλωσης για την κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας δημοτών και υπαλλήλων. 

 

Το ποσό της συνολικής δαπάνης για τη διοργάνωση της διαδικτυακής εκδήλωσης,  σύμφωνα με το σκεπτικό 

και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αρ. 03/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
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Πολιτισμού και Αθλητισμού ανέρχεται στα 7.192,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον κωδικό 

00.6443  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2021. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός έχει ως ακολούθως: 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ/ΜΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

 

1. 

Οργάνωση διαδικτυακής εκδήλωσης για την 

κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας .  

Δημιουργία event στο livemedia.gr διάρκειας 

2 ωρών , απεριόριστος αριθμός θεατών , 

ζωντανή μετάδοση του γεγονότος (live 

webcasting) μέσω internet , με χρήση 

κάμερας και πλήρους εξοπλισμού . 

Συμμετοχή απομακρυσμένων ομιλητών(μέχρι 

και 10 συμμετέχοντες στο πάνελ 

ταυτόχρονα) 

CPV :79952100-3 

 

Υπηρ. 

 

1 

 

2.500,00 

                          2.500,00 

Φ.Π.Α. 24%          600,00 

                          3.100,00 

 

2. 

Σχεδιασμός και δημιουργία εικαστικού για 

δημοσίευση στον τύπο και διαδικτυακή 

χρήση 

CPV :79822500-7 

Υπηρ. 1 
800,00 

 

                            800,00 

Φ.Π.Α.  24%       192,00 

                           992,00 

 

3. 

Ενοικίαση τεχνικού εξοπλισμού 

(οθόνη led , μικροφωνική και ηχητική 

εγκατάσταση , ηχεία , κονσόλα ήχου , booth , 

3 μικρόφωνα , εγκατάσταση φωτισμού)      

CPV :51313000-9 

 

Υπηρ. 

 

1 

 

800,00 

                          800,00 

Φ.Π.Α. 24%        192,00  

                           992,00 

 

4. 

Προμήθεια Βασιλόπιτας 

 CPV :15812000-3 

 

Κιλά 

 

120 

 

10,00 

                        1.200,00 

Φ.Π.Α.24%               288,00 

                        1.488,00 

 

5. 

Δημοσίευση ανακοίνωσης στο τύπο για 

ενημέρωση των κατοίκων (μία ολοσέλιδη 

καταχώριση)    

 CPV :79970000-4 

 

Υπηρ. 

 

1 

 

500,00 

                          500,00 

Φ.Π.Α. 24%       120,00 

                          620,00 

                                                                                                                               Σύνολο: 

                                                                                                            Φ.Π.Α. 24%: 

                                                                                                                   Γενικό σύνολο: 

                                                      5.800,00 

                                                        1.392,00    

                                                      7.192,00 

        
        

Η ανάθεση εκτέλεσης των υπηρεσιών και των προμηθειών που θα απαιτηθούν, θα γίνει σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 54, 118 και 120 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). 

           Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 

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 παρ.1 και 2 του Ν.4555/2018, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου παρ. 1 περ. ιε’ του Ν. 3852/2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε  

με το άρθρο 40 παρ. 1 του  Ν.4735/2020, 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περ. ε΄ του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε  

από  τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.4625/2019, 
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6. 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), 

7. 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, 

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

55/31.12.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

9. Την αριθμ. 3/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διαδικτυακής εκδήλωσης κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας για 

τους δημότες και για τους υπαλλήλους του Δήμου το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 18:00’ σύμφωνα με 

την αρ. 3/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 00.6443 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021, ποσού 7.192,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της 

οποίας έχει ως ακολούθως: 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ/ΜΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

 

1. 

Οργάνωση διαδικτυακής εκδήλωσης για την 

κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας .  

Δημιουργία event στο livemedia.gr διάρκειας 

2 ωρών , απεριόριστος αριθμός θεατών , 

ζωντανή μετάδοση του γεγονότος (live 

webcasting) μέσω internet , με χρήση 

κάμερας και πλήρους εξοπλισμού . 

Συμμετοχή απομακρυσμένων ομιλητών(μέχρι 

και 10 συμμετέχοντες στο πάνελ 

ταυτόχρονα) 

CPV :79952100-3 

 

Υπηρ. 

 

1 

 

2.500,00 

                          2.500,00 

Φ.Π.Α. 24%          600,00 

                          3.100,00 

 

2. 

Σχεδιασμός και δημιουργία εικαστικού για 

δημοσίευση στον τύπο και διαδικτυακή 

χρήση 

CPV :79822500-7 

Υπηρ. 1 
800,00 

 

                            800,00 

Φ.Π.Α.  24%       192,00 

                           992,00 

 

3. 

Ενοικίαση τεχνικού εξοπλισμού 

(οθόνη led , μικροφωνική και ηχητική 

εγκατάσταση , ηχεία , κονσόλα ήχου , booth , 

3 μικρόφωνα , εγκατάσταση φωτισμού)      

CPV :51313000-9 

 

Υπηρ. 

 

1 

 

800,00 

                          800,00 

Φ.Π.Α. 24%        192,00  

                           992,00 

 

4. 

Προμήθεια Βασιλόπιτας 

 CPV :15812000-3 

 

Κιλά 

 

120 

 

10,00 

                        1.200,00 

Φ.Π.Α.24%               288,00 

                        1.488,00 

 

5. 

Δημοσίευση ανακοίνωσης στο τύπο για 

ενημέρωση των κατοίκων (μία ολοσέλιδη 

καταχώριση)    

 CPV :79970000-4 

 

Υπηρ. 

 

1 

 

500,00 

                          500,00 

Φ.Π.Α. 24%       120,00 

                          620,00 

                                                                                                                               Σύνολο: 

                                                                                                            Φ.Π.Α. 24%: 

                                                                                                                   Γενικό σύνολο: 

                                                      5.800,00 

                                                        1.392,00    

                                                      7.192,00 
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Η ανάθεση εκτέλεσης των υπηρεσιών και των προμηθειών, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

75 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 54, 118 και 120 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 32/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

10ην Φεβρουαρίου 2021 

Ψυχικό, 15-2-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μπονάτσος Χαράλαμπος,  

Γκιζελή Αλίκη 

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

Ξυριδάκης Παντελής 

Χανακούλας Αθανάσιος 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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