
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 8ην του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00’ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17072/4-11-2021 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. 

Η 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 πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής  και 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 τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του 

Ν.4830/2021 και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

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

Γκιζελή Αλίκη, Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική  και  Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα. 

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

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:  

 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 315/8-11-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 17286/9-11-2021 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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ΘΕΜΑ  5Ο Η.Δ. 

Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας 

για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. 

 

Εισηγούμενος ο ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

   Ο Δήμος μας προτίθεται να διοργανώσει δύο  πολιτιστικές δράσεις εν όψει της 25ης Νοεμβρίου η οποία 

αναγνωρίζεται ως Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, υπενθυμίζοντας ότι δεν 

αποτελεί ιδιωτική υπόθεση. Απεναντίας η ψυχολογική, σεξουαλική, σωματική ή λεκτική βία κατά των γυναικών, 

αποτελεί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που δεν περιορίζεται σε σύνορα, κοινωνικούς, οικονομικούς ή πολιτισμικούς 

περιορισμούς, αλλά μας αφορά όλους και όλες.   

  Η άσκηση βίας κατά των γυναικών αποτελεί μια από τις συνηθέστερες και βαθιά ριζωμένες ανά τον κόσμο 

παραβιάσεις των ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Η βία αποτελεί εμπόδιο στην ισότητα των φύλων, στα δικαιώματα, 

στη χειραφέτηση και στη συνολική ανάπτυξη των γυναικών και κοριτσιών. 

   Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μία στις τρεις γυναίκες υφίσταται βία κατά τη διάρκεια της ζωή 

της,  ενώ η κακοποίηση υπάρχει σε όλες τις χώρες και σε όλες τις κοινωνίες. 

   Οι δύο δράσεις εντάσσονται στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων , πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

των πολιτών για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών ή και των πολλαπλών 

διακρίσεων. 

   Στόχος είναι η μηδενική ανοχή της βίας, η έμπρακτη  κατοχύρωση του δικαιώματος των γυναικών σε μία ζωή 

χωρίς βία, η πληροφόρηση για τη σοβαρότητα και τη συχνότητα του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών και 

των πολλαπλών διακρίσεων. 

   Α.- ΔΡΑΣΗ:  Στις 25 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση προγράμματος αναλογίου με ανάγνωση 

μαρτυριών γυναικών που έχουν υποστεί βία και συζήτηση γύρω από το θέμα της βίας σήμερα σε αίθουσα 

εκδηλώσεων σχολείου  του Δήμου μας, ακολουθώντας τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19  . Ωστόσο , επειδή δεν γνωρίζουμε τα επιδημιολογικά δεδομένα εκείνης της περιόδου , ποια 

τα ισχύοντα μέτρα που θα ληφθούν για την αντιμετώπιση του ιού (covid-19) και ποιες οι κατευθυντήριες οδηγίες   

προς τους αρμόδιους φορείς της Χώρας , για τους λόγους αυτούς , το εύρος των   εκδηλώσεων πιθανό να είναι 

περιορισμένο , καθώς και οι αντίστοιχες απαιτούμενες δαπάνες.    

Σημαντικές γυναίκες των γραμμάτων και των τεχνών που ζουν ή δημιουργούν στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού 

ενώνουν τις φωνές τους ώστε να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα. Η εκδήλωση θα διαρκέσει περίπου μια 

ώρα .Ταυτόχρονα θα μοιραστεί ενημερωτικό υλικό από την Γενική Γραμματεία Ισότητας. 

Η δράση θα βιντεοσκοπηθεί με στόχο να αποτελεί ένα σταθερό σημείο αναφοράς στο διαδίκτυο και στα social 

media του Δήμου μας και μετά το πέρας της Δράσης. 

Β. ΔΡΑΣΗ:  Στις 2 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μια μουσικοθεατρική δράση στην Υπαίθρια Γλυπτοθήκη του 

Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, ακολουθώντας τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19. Ωστόσο , επειδή δεν γνωρίζουμε τα επιδημιολογικά δεδομένα εκείνης της περιόδου , ποια τα ισχύοντα μέτρα 

που θα ληφθούν για την αντιμετώπιση του ιού (covid-19) και ποιες οι κατευθυντήριες οδηγίες  προς τους 

αρμόδιους φορείς της Χώρας , για τους λόγους αυτούς , το εύρος των   εκδηλώσεων πιθανό να είναι περιορισμένο 

, καθώς και οι αντίστοιχες απαιτούμενες δαπάνες. Η υπαίθρια γλυπτοθήκη του Ζογγολόπουλου θα μετατραπεί σε 

μια ειδικά διαμορφωμένη σκηνή και με σκηνικό χώρο τα εμβληματικά γλυπτά του Ζογγολόπουλου θα στηθεί μια 

υπαίθρια εικαστική και μουσικοθεατρική δράση. Μία σοπράνο ένας ακορντεονίστας και μια ηθοποιός θα 
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αφηγηθούν την ιστορία της βίας πάνω στο σώμα και το πνεύμα της γυναικείας ύπαρξης. Ειδικός φωτισμός θα 

καλύψει τον υπαίθριο αυτό χώρο και θα δημιουργηθούν θέσεις για τους θεατές στο κέντρο της μεγάλης αυτής 

πλατείας. Η δράση θα βιντεοσκοπηθεί προκειμένου να αποτελέσει προωθητικό και ενημερωτικό υλικό για την Βία 

Κατά των Γυναικών. Ταυτόχρονα θα μοιραστεί ενημερωτικό υλικό από την Γενική Γραμματεία Ισότητας. 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση ενδέχεται να μεταφερθεί σε κτίριο του Δήμου μας.   

Η βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση των ανωτέρω δράσεων αποσκοπεί στη δημιουργία του απαραίτητου υλικού 

για τη γνωστοποίηση των εκδηλώσεων του Δήμου στους δημότες , προβάλλει το έργο και αυξάνει τη συμμετοχή 

των ενδιαφερομένων στις ποικίλες δράσεις του Δήμου. 

 

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. 15.6473.0005 με τίτλο 

«Έξοδα κοινωνικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων » πίστωση ύψους 20.000,00€. 

Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18: 

«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 

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 «Έξοδα κοινωνικών προγραμμάτων και 

δραστηριοτήτων» είναι γενική, παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της για τη διοργάνωση των δύο πολιτιστικών 

δράσεων εν όψει της  Παγκόσμιας Ημέρας για την  εξάλειψη   της βίας κατά των γυναικών 

 που θα πραγματοποιηθούν η πρώτη στις  25 Νοεμβρίου 2021 σε αίθουσα εκδηλώσεων σχολείου  του Δήμου μας 

με ανάγνωση μαρτυριών γυναικών που έχουν υποστεί βία και συζήτηση γύρω από το θέμα της βίας σήμερα και η 

δεύτερη στις 2 Δεκεμβρίου 2021 στην  υπαίθρια γλυπτοθήκη του Ζογγολόπουλου η οποία θα  μετατραπεί σε μια 

ειδικά διαμορφωμένη σκηνή και με σκηνικό χώρο τα εμβληματικά γλυπτά του Ζογγολόπουλου θα στηθεί μια 

υπαίθρια εικαστική και μουσικοθεατρική δράση.  

Το ποσό της συνολικής δαπάνης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, που θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6473.0005 

«Έξοδα κοινωνικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, ανέρχεται 
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στα 9.495,92€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  σύμφωνα με την αρ. 16/2021 τεχνική περιγραφή της Δ/νσης 

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

ακολούθως: 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός  

Α.- ΔΡΑΣΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜ.ΜΟΝ ΣΕ € ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ  € 

1. 

ΤΜΗΜΑ Α: Οργάνωση  προγράμματος  

αναλογίου με πρωτότυπα  κείμενα και 

μαρτυρίες(ανάγνωση κειμένων)   για την 

εκδήλωση της 25 Νοεμβρίου   

CPV : 92312200-3 

 

Υπηρ. 1  

 

600 

 

                    600,00 

Φ.Π.Α. 24%          144,00 
                    744,00 

 

2. 

ΤΜΗΜΑ Β: Ενοικίαση τεχνικού εξοπλισμού 

(φώτα , μικροφωνική και ηχητική εγκατάσταση 

, ηχεία , κονσόλα ήχου, 5 μικρόφωνα (3 

ασύρματα), δύο χειλόφωνα ασύρματα, 

εγκατάσταση φωτισμού    CPV : 51313000-9  

  

 

Υπηρ. 

 

 

 

1 

 

 

2.100 

 

                    2.100,00 

Φ.Π.Α. 24%            504,00 
                   2.604,00 

 

3 

ΤΜΗΜΑ Γ : Δημοσίευση  ανακοίνωσης  στον 

τοπικό τύπο για ενημέρωση των κατοίκων( μία 

ημισέλιδη καταχώριση). 

CPV : 79970000-4 

 

 

 

Υπηρ. 

 

 

1 

 

 

250 

 

                   250,00 

Φ.Π.Α. 24%            60,00 
                    310,00 

 

4 

ΤΜΗΜΑ Δ : Ενοικίαση εξοπλισμού για την 

εκδήλωση- (100  καρέκλες)  

CPV :79952000-2 

 

 

 

  Υπηρ. 

 

 

1 

 

 

160 

 

                    160,00 

Φ.Π.Α. 24%            38,40 
                    198,40 

 

5 
ΤΜΗΜΑ Ε : Βιντεοσκόπηση/ φωτογράφηση της 

εκδήλωσης CPV :7996000-1 

 

 

Υπηρ. 

 

1 

 

 

420 

 

                    420,00 

Φ.Π.Α. 24%          100,80 
                    520,80 

 

6 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Προμήθεια ενημερωτικών εντύπων 

(αφίσες τετράχρωμες , μεγέθους Α3, βάρους 

200 gr σε velvet χαρτί) 
CPV: 22140000-3 

 

 

  Τεμ. 

 

 

100 

 

 

1,60 

 

                    160,00 

Φ.Π.Α. 24%            38,40 
                    198,40 

 

                      

                                                           Σύνολο τμημάτων (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ) : 

                                                                                                            Φ.Π.Α. 24% 

                                                                                                      Γενικό σύνολο: 

  

                    3.690,00 

Φ.Π.Α. 24%            885,60 

                   4.575,60 
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Β.- ΔΡΑΣΗ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜ.ΜΟΝ ΣΕ € ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ  € 

1. 

ΤΜΗΜΑ Α: Οργάνωση ψυχαγωγικού 

προγράμματος για την εκδήλωση της 2 

Δεκεμβρίου που θα περιλαμβάνει  

μουσικοθεατρική  παράσταση   

 

 

CPV :92312000-1    

Υπηρ. 1  

 

1.250 

 

                    1.250,00 

Φ.Π.Α. 24%            300,00 
                   1.550,00 

 

2. 

ΤΜΗΜΑ Β: Ενοικίαση τεχνικού εξοπλισμού 

(φώτα , μικροφωνική και ηχητική εγκατάσταση 

, ηχεία , κονσόλα ήχου, 3 μικρόφωνα (3 

ασύρματα)     CPV :51313000-9    

 

Υπηρ. 

 

 

 

1 

 

 

1.600 

 

                    1.600,00 

Φ.Π.Α. 24%            384,00 
                   1.984,00 

 

3 

ΤΜΗΜΑ Γ : Δημοσίευση    ανακοίνωσης  στον 

τοπικό τύπο για ενημέρωση των κατοίκων( μία 

ημισέλιδη καταχώριση). 

CPV : 79970000-4 

 

 

Υπηρ. 

 

 

1 

 

 

250 

 

                    250,00 

Φ.Π.Α. 24%             60,00 
                    310,00 

 

4 

ΤΜΗΜΑ Δ : Ενοικίαση εξοπλισμού για την 

εκδήλωση-(180 καρέκλες)  

CPV :79952000-2 

 

 

 

  Υπηρ. 

 

 

1 

 

 

288 

 

                    288,00 

Φ.Π.Α. 24%            69,12 
                    357,12 

 

5 
ΤΜΗΜΑ Ε : Βιντεοσκόπηση/ φωτογράφηση της 

εκδήλωσης CPV :7996000-1 

 

 

Υπηρ. 

 

1 

 

 

420 

 

                    420,00 

Φ.Π.Α. 24%          100,80 
                    520,80 

 

6 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Προμήθεια ενημερωτικών εντύπων 

(αφίσες τετράχρωμες , μεγέθους Α3, βάρους 

200 gr σε velvet χαρτί) 
CPV: 22140000-3 

 

 

  Τεμ. 

 

 

100 

 

 

1,60 

 

                    160,00 

Φ.Π.Α. 24%            38,40 
                    198,40 

 

                      

                                                           Σύνολο τμημάτων (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ) : 

                                                                                                            Φ.Π.Α. 24% 

                                                                                                      Γενικό σύνολο: 

  

                    3.968,00 

Φ.Π.Α. 24%            952,32 
                   4.920,32 

 

 

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

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. 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΖΗΥΩΗ8-ΞΘΘ



 
 

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 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 

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

4. Τις διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 και 2 του Ν.4555/2018, 

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, 

6. 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, 

7. 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, 

8. Την αριθμ. 16/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικών δράσεων εν όψει της  

Παγκόσμιας Ημέρας για την  εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών που θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6473.0005 «Έξοδα 

κοινωνικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, ποσού 9.495,92€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την αρ. 16/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της οποίας έχει ως ακολούθως: 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός  
Α.- ΔΡΑΣΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜ.ΜΟΝ ΣΕ € ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ  € 

1. 

ΤΜΗΜΑ Α: Οργάνωση  προγράμματος  

αναλογίου με πρωτότυπα  κείμενα και 

μαρτυρίες(ανάγνωση κειμένων)   για την 

εκδήλωση της 25 Νοεμβρίου   

CPV : 92312200-3 

 

Υπηρ. 1  

 

600 

 

                    600,00 

Φ.Π.Α. 24%          144,00 
                    744,00 

 

2. 

ΤΜΗΜΑ Β: Ενοικίαση τεχνικού εξοπλισμού 

(φώτα , μικροφωνική και ηχητική εγκατάσταση 

, ηχεία , κονσόλα ήχου, 5 μικρόφωνα (3 

ασύρματα), δύο χειλόφωνα ασύρματα, 

εγκατάσταση φωτισμού    CPV : 51313000-9  

  

 

Υπηρ. 

 

 

 

1 

 

 

2.100 

 

                    2.100,00 

Φ.Π.Α. 24%            504,00 
                   2.604,00 

 

3 

ΤΜΗΜΑ Γ : Δημοσίευση  ανακοίνωσης  στον 

τοπικό τύπο για ενημέρωση των κατοίκων( μία 

ημισέλιδη καταχώριση). 

CPV : 79970000-4 

 

 

 

Υπηρ. 

 

 

1 

 

 

250 

 

                   250,00 

Φ.Π.Α. 24%            60,00 
                    310,00 

 

ΑΔΑ: ΨΖΗΥΩΗ8-ΞΘΘ



 
 

4 

ΤΜΗΜΑ Δ : Ενοικίαση εξοπλισμού για την 

εκδήλωση- (100  καρέκλες)  

CPV :79952000-2 

 

 

 

  Υπηρ. 

 

 

1 

 

 

160 

 

                    160,00 

Φ.Π.Α. 24%            38,40 
                    198,40 

 

5 
ΤΜΗΜΑ Ε : Βιντεοσκόπηση/ φωτογράφηση της 

εκδήλωσης CPV :7996000-1 

 

 

Υπηρ. 

 

1 

 

 

420 

 

                    420,00 

Φ.Π.Α. 24%          100,80 
                    520,80 

 

6 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Προμήθεια ενημερωτικών εντύπων 

(αφίσες τετράχρωμες , μεγέθους Α3, βάρους 

200 gr σε velvet χαρτί) 
CPV: 22140000-3 

 

 

  Τεμ. 

 

 

100 

 

 

1,60 

 

                    160,00 

Φ.Π.Α. 24%            38,40 
                    198,40 

 

                      

                                                           Σύνολο τμημάτων (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ) : 

                                                                                                            Φ.Π.Α. 24% 

                                                                                                      Γενικό σύνολο: 

  

                    3.690,00 

Φ.Π.Α. 24%            885,60 

                   4.575,60 

 

                                                                        

Β.- ΔΡΑΣΗ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜ.ΜΟΝ ΣΕ € ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ  € 

1. 

ΤΜΗΜΑ Α: Οργάνωση ψυχαγωγικού 

προγράμματος για την εκδήλωση της 2 

Δεκεμβρίου που θα περιλαμβάνει  

μουσικοθεατρική  παράσταση   

 

 

CPV :92312000-1    

Υπηρ. 1  

 

1.250 

 

                    1.250,00 

Φ.Π.Α. 24%            300,00 
                   1.550,00 

 

2. 

ΤΜΗΜΑ Β: Ενοικίαση τεχνικού εξοπλισμού 

(φώτα , μικροφωνική και ηχητική εγκατάσταση 

, ηχεία , κονσόλα ήχου, 3 μικρόφωνα (3 

ασύρματα)     CPV :51313000-9    

 

Υπηρ. 

 

 

 

1 

 

 

1.600 

 

                    1.600,00 

Φ.Π.Α. 24%            384,00 
                   1.984,00 

 

3 

ΤΜΗΜΑ Γ : Δημοσίευση    ανακοίνωσης  στον 

τοπικό τύπο για ενημέρωση των κατοίκων( μία 

ημισέλιδη καταχώριση). 

CPV : 79970000-4 

 

 

Υπηρ. 

 

 

1 

 

 

250 

 

                    250,00 

Φ.Π.Α. 24%             60,00 
                    310,00 

 

4 

ΤΜΗΜΑ Δ : Ενοικίαση εξοπλισμού για την 

εκδήλωση-(180 καρέκλες)  

CPV :79952000-2 

 

 

 

  Υπηρ. 

 

 

1 

 

 

288 

 

                    288,00 

Φ.Π.Α. 24%            69,12 
                    357,12 

 

ΑΔΑ: ΨΖΗΥΩΗ8-ΞΘΘ



 
 

5 
ΤΜΗΜΑ Ε : Βιντεοσκόπηση/ φωτογράφηση της 

εκδήλωσης CPV :7996000-1 

 

 

Υπηρ. 

 

1 

 

 

420 

 

                    420,00 

Φ.Π.Α. 24%          100,80 
                    520,80 

 

6 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Προμήθεια ενημερωτικών εντύπων 

(αφίσες τετράχρωμες , μεγέθους Α3, βάρους 

200 gr σε velvet χαρτί) 
CPV: 22140000-3 

 

 

  Τεμ. 

 

 

100 

 

 

1,60 

 

                    160,00 

Φ.Π.Α. 24%            38,40 
                    198,40 

 

                      

                                                           Σύνολο τμημάτων (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ) : 

                                                                                                            Φ.Π.Α. 24% 

                                                                                                      Γενικό σύνολο: 

  

                    3.968,00 

Φ.Π.Α. 24%            952,32 
                   4.920,32 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 315/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 29ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την 8ην Νοεμβρίου 2021 

Ψυχικό, 9-11-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                            ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

     ΤΑ ΜΕΛΗ   

       Γκιζελή Αλίκη  

       Μπονάτσος Χαράλαμπος  

       Παντάζη Παυλίνα- Βασιλική  

       Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα  

       Χανακούλας Αθανάσιος  

ΑΔΑ: ΨΖΗΥΩΗ8-ΞΘΘ
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