
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 28ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4548/24-3-2022 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. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Ξυριδάκη Παντελή, 

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 Γαλάνης Δημήτριος και  Χαροκόπος Παντελής. 

Λόγω απουσίας του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, στη συνεδρίαση προήδρευσε η Αντιπρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη. 

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.  

Παπαχρόνης Γεώργιος και Ξυριδάκης Παντελής.  
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και o υπάλληλος του Δήμου η κ. Μάντακα 

Στυλιανή. 

H Αντιπρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 
ΘΕΜΑ  22Ο Η.Δ. 

Εξειδίκευση πίστωσης για την χρηματική βράβευση  του χρυσού Παραολυμπιονίκη και 

Παγκόσμιου Πρωταθλητή του δρόμου ταχύτητας 100 μέτρων, Νάσου Γκαβέλα στο πλαίσιον 

εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Αθλητισμού. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Το 2013, καθιερώθηκε με πρόταση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον Ο.Η.Ε. ο εορτασμός 

στις 6 Απριλίου που ήταν η ημέρα αναβίωσης των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων του 1896, της Παγκόσμιας 

Ημέρας Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη. 

Στόχος του εορτασμού είναι να τονιστεί η σημασία του αθλητισμού στην επικράτηση της ειρήνης και της 

συμφιλίωσης των λαών καθώς επίσης και η καταπολέμηση των πάσης φύσεως διακρίσεων και προκαταλήψεων, 

να τονιστεί η κοινωνική διάσταση του αθλητισμού και ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει στην 

διατήρηση της ειρήνης και στην εγκαθίδρυση και ενδυνάμωση των σημαντικότερων κοινωνικών αξιών πάντα με 

σημείο αναφοράς τον άνθρωπο και τον απόλυτο σεβασμό της ύπαρξής του. 

Φέτος ο εορτασμός αυτός αποκτά ιδιαίτερη διάσταση, διότι συμπίπτει με το τραγικό γεγονός της εισβολής 

της Ρωσίας στην Ουκρανία και η ειρήνευση αποτελεί ανάγκη ώστε να σταματήσει η αιματοχυσία. 

Έχουμε την τύχη, μεταξύ των δημοτών μας να συγκαταλέγεται ο χρυσός Παραολυμπιονίκης των 

Ολυμπιακών Αγώνων που έγιναν στο Τόκυο το 2021, στον δρόμο ταχύτητας των 100 μ. Νάσος Γκαβέλας, που 

κατέχει και το παγκόσμιο ρεκόρ στο συγκεκριμένο άθλημα. Ο νεαρός Νάσος είναι φοιτητής στο Εθνικό 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Ψυχολογίας.  

Ο Δήμος μας είναι διαχρονικά αρωγός στις προσπάθειες των δημοτών του που συμβάλλουν με την 

ανεκτίμητη προσπάθειά τους και τις διακρίσεις τους στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και του 

πνεύματος του «ευ αγωνίζεσθαι» αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση για την νέα γενιά, στην οποία ο Δήμος 

μας επιδιώκει να εμπεδώσει την αγάπη για τον αθλητισμό και να ωθήσει στην ενασχόληση με αυτόν, αφού κατά 

κοινή ομολογία οδηγεί στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και ευρύτερα στην εδραίωση του σεβασμού στην 

ανθρώπινη αξία, ο οποίος δεν γνωρίζει σύνορα, εθνικότητες ή άλλες διακρίσεις.      

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 181 του Ν. 4820/2021 (Φ.Ε.Κ. 130τ.Α’ / 23-07-2021 «Λειτουργικές για τον 

Ο.Τ.Α. είναι οι δαπάνες που χωρίς να προβλέπονται από τον νόμο, σχετίζονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών ή συμβάλλουν 

στην ενεργό συμμετοχή τους για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α., εφόσον 

όμως ανταποκρίνονται στο ανάλογο ή προσήκον μέτρο και δεν υπερβαίνουν τα όρια που διαγράφονται με την 

τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, ενόψει των συνθηκών πραγματοποίησής τους». 

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ 1094/2015: «Χρηματικά βραβεία που δεν εμπίπτουν στο εννοιολογικό πεδίο 

καμίας κατηγορίας εισοδήματος του Ν. 4172/2013 νοούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σε φυσικά 

πρόσωπα ως χρηματικοί έπαινοι ή χρηματικά έπαθλα από το Δημόσιο ή άλλους δημοσίους ή ιδιωτικούς φορείς 

(π.χ. Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., οργανισμούς, ιδρύματα, κοινωφελείς περιουσίες του ν. 4182/2013, ιδιωτικές επιχειρήσεις 

κλπ) για την ηθική και υλική ανταμοιβή τους καθώς και για την αναγνώριση και επιδοκιμασία των ατομικών 
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ικανοτήτων ή επιδόσεων ή αρετών τους». 

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

υπ΄ αρ. 166/01-12-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 

169424/31.12.2021 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 εξειδίκευσης της για χρηματική βράβευση  του χρυσού 

Παραολυμπιονίκη και Παγκόσμιου Πρωταθλητή του δρόμου ταχύτητας 100 μέτρων, Νάσου Γκαβέλα στο πλαίσιο 

της Παγκόσμιας Ημέρας Αθλητισμού.  

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω  παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την διάθεση ποσού τριών 

χιλιάδων (3.000,00) ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.0005 με τίτλο «Έξοδα κοινωνικών προγραμμάτων και 

δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού έτους 2022, που θα διατεθεί αποκλειστικά ως χρηματικό βραβείο στον 

Δημότη Παγκόσμιο πρωταθλητή 2022 και χρυσό Παραολυμπιονίκη των Ολυμπιακών Αγώνων  που έγιναν το 2021 

στο Τόκυο Αθανάσιο Γκαβέλα, αθλητή του δρόμου ταχύτητας 100 μέτρων, ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της 

αφοσίωσης κι επίδοσής του στον αθλητισμό με σκοπό την ενίσχυση της προσπάθειάς του και την καλύτερη 

προετοιμασία του για το μέλλον και την ευχή να επιτύχει και άλλες μεγάλες διακρίσεις.  

 

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, 
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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 181 του Ν. 4820/2021 (Φ.Ε.Κ. 130τ.Α’ / 23-07-2021), 

5. Την ΠΟΛ 1094/2015 «Φορολογική μεταχείριση των υποτροφιών, των χρηματικών βραβείων  

και των βοηθημάτων-οικονομικών ενισχύσεων», 

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

7. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε 

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

8. Τις διατάξεις του άρθρου 75, του άρθρου 140 παρ.2, του άρθρου 158 παρ.3 

και του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006, 

9. Την υπ΄αριθμ. 166/01-12-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που επικυρώθηκε με την υπ΄αριθμ. 

169424/31.12.2021   απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την εξειδίκευση πίστωσης για τη χρηματική βράβευση του χρυσού Παραολυμπιονίκη και 

Παγκόσμιου Πρωταθλητή του δρόμου ταχύτητας 100 μέτρων, Νάσου Γκαβέλα στο πλαίσιο εορτασμού 

της Παγκόσμιας Ημέρας Αθλητισμού, που θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6473.0005 με τίτλο «Έξοδα κοινωνικών 

προγραμμάτων και δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και ανέρχεται στο ποσό των 

τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της αφοσίωσης κι επίδοσής του στον 

αθλητισμό με σκοπό την ενίσχυση της προσπάθειάς του και την καλύτερη προετοιμασία του για το μέλλον και την 

ευχή να επιτύχει και άλλες μεγάλες διακρίσεις.  

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 96/2022 

             Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής την  

28ην Μαρτίου 2022 

Ψυχικό, 28-3-2022 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

          α/α                  

           Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

        

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

Ξυριδάκης Παντελής  

Χανακούλας Αθανάσιος  

 

                              ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 
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