
Σελίδα 1 από 6 

 

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  9η/2023 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     Της 7ης Μαρτίου 2023 
Οικονομική Επιτροπή     
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01     
Άγιος Στέφανος                        Αριθ. Απόφασης 105/2023 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

    Από το Πρακτικό της 9ης 7-03-2023 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
Σήμερα την 7η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. η Οικονομική 
Επιτροπή συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με 
τηλεδιάσκεψη (άρθρο 78 του Ν. 4954/2022) από την αίθουσα συσκέψεων του 
Δήμου, κατόπιν της υπ’ αριθ 7516/3-03-2023 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη 
Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ  1ο: «Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Γνωμοδότησης Συντήρησης και 
Επισκευής Οχημάτων για την σύναψη της 11ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 
32043/15-12-20 Συμφωνίας-Πλαίσιο με την εταιρεία Σιδέρης Ι. Μιχαήλ για την 
Συντήρηση – Επισκευή Οχημάτων του Δήμου Διονύσου». 

ΘΕΜΑ 2ο: « Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, 
καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεων τους σε αναπτυξιακά προγράμματα». 
ΘΕΜΑ  3ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε. 2023 
με τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων, στην Κ.  Όλ.». 
ΘΕΜΑ  4ο: «Τροποποίηση 39/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής». 

   
ΘΕΜΑ  5ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για την 

Πληρωμή Τελών Διέλευσης    Απορριμματοφόρων  από την “Αττική Οδό”».  

 ΘΕΜΑ  6ο: «Διοργάνωση και εξειδίκευση πίστωσης για την φιλοξενία 
αντιπροσωπείας Γάλλων μαθητών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο 
αδελφοποίησης των Δήμων Διονύσου και  Rougemont-le Chāteau». 

ΘΕΜΑ  7ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ- ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  για την ενίσχυση για την ενίσχυση του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ  8ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ   για την  ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του 
Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο: « Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας». 
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ 

ΠΡΟΣ ΤΑ 

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ 
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Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: 

 

 
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλαφατέλης  Ιωάννης, Πρόεδρος. 1. Φώτος Βασίλειος 

2. Τσουδερός Ιωάννης 2.Μαϊχόσογλου-Ψυχογιού 
Αικατερίνη 

3. Κόκκαλης Εμμανουήλ 3. Κουριδάκης Κωνσταντίνος 

4. Κριεμάδης Στέφανος 4. Ζαμάνης Διονύσιος 

5. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ  

   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Γρίβα Σοφία, υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου.           
Αριθμός Απόφασης: 105/2023 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το Θέμα  6ο : «Διοργάνωση και εξειδίκευση πίστωσης για 
την φιλοξενία αντιπροσωπείας Γάλλων μαθητών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο 
αδελφοποίησης των Δήμων Διονύσου και  Rougemont-le Chāteau» ανάγνωσε την υπ’ 
αριθ.7221/23-02-2023 εισήγηση της Αντιδημάρχου του Τμήματος Κοιν. Προστασίας, 
Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού  κας Κατσίγιαννη Σοφίας  , στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 
Ο Δήμος Διονύσου,  στο πλαίσιο αδελφοποίησής του με τον Δήμο Rougemont-le 
Chāteau, φιλοξενεί μία αντιπροσωπεία Γάλλων μαθητών και εκπαιδευτικών από τις 
27/03/2023 ως και τις 3/04/2023. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μνημονίου 
συνεργασίας μεταξύ των δύο δήμων, ο Δήμος Διονύσου χρειάζεται να αναλάβει τις 
παρακάτω υποχρεώσεις: 

1. Επτά διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της περιοχής μας για τρία άτομα.  
2. Γεύμα 59 ατόμων στις παρακάτω ημερομηνίες και τόπους: 
- Στις 29/03/2023 γεύμα στο κέντρο της Αθήνας 
-Στις 31/03/2023 γεύμα στο Ναύπλιο 
-Στις 2/4/2023 αποχαιρετιστήριο γεύμα σε εστιατόριο του Δήμου μας 
3. Επτά ημερήσια γεύματα για τους συνοδούς. 
4. 1 γεύμα επισήμων 
5. Γεύμα υποδοχής (σνακ- αναψυκτικά) για 70 άτομα. 
6. Ξενάγηση από επαγγελματίες ξεναγούς στους αρχαιολογικούς τόπους των 
επισκέψεων κατά το πρόγραμμα (Μουσείο Ακρόπολης, Ιερό Βράχο Ακρόπολης 
και Μυκήνες- Επίδαυρο). 
7. Δέκα μετακινήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα, με τουριστικό λεωφορείο 60 
ατόμων. 

     Το προϋπολογιζόμενο κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται έως του ποσού των 
6.042,17 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0003 µε την 
ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου 
ο.ε. 2023.  

Οι μετακινήσεις με πούλμαν θα καλυφθούν από την σχετική ετήσια σύμβαση.  

              Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-
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2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 203, εδάφιο 1 του Ν. 
4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018) και τροποποιήθηκε 
ξανά με την παρ. 1, του άρθρου 14 “Ρύθμιση Οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ” του 
Ν. 4625/2019 “Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 
άλλες επείγουσες διατάξεις” (ΦΕΚ Α' 139/31-08-2019): “Ειδικότερα ο 
Δήμαρχος […]…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. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση, πριν την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική 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. Το άρθρο 206 του Ν.4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της 
Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018), παρ. 1: 

3. “Δεν απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκκίνηση της 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής 
υπηρεσίας. [….] απαιτείται προηγούμενη αιτιολογημένη απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου, αν η εκτιμώμενη αξία αυτής υπερβαίνει το εκάστοτε 
ισχύον χρηματικό όριο απευθείας ανάθεσης από τον δήμαρχο.” 

4. Τα άρθρα 203, 204, 205 και 207 του Ν.4555/2018 “Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας 
– Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-
2018), 

5. Το αρ. πρωτ. 65483/20-09-2019 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. - Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. 
με θέμα: “Εφαρμογή των διατάξεων της περιπτ. (ε) της παρ. 1 του αρ. 58 του 
Ν. 3852/2010”: “Από τη δημοσίευση του Ν. 4652/2019 και εφεξής και εφόσον 
το δημοτικό συμβούλιο δεν έχει κάνει την σχετική εξειδίκευση, αρμόδιο προς 
τούτο όργανο είναι η οικονομική επιτροπή” 

6. Ν. 4782/2021 "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις 
για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία" (ΦΕΚ Α' 36/09-03-2021) 

7. Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – 
Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. με θέμα: “Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 
4555/2018 (Α’ 133)”  

8. Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-
2014) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”, που διέπουν 
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τη διαδικασία της ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των κωδικών του 
δημοτικού προϋπολογισμού, όπως έχουν τροποποιηθεί από τον Ν. 
4438/16, ΦΕΚ-220 Α/28-11-16 “Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 
2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης 
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για 
ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 
2008/ 48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010, και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών” 

9. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του άρθρου 2 
παρ. 2, β, οι οποίες ορίζουν ότι για τους λοιπούς φορείς της “Γενικής 
Κυβέρνησης”, στους οποίους υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού (σύμφωνα με 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014), η έκδοση της απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης 
πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 που διέπουν τη 
λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 “Λειτουργία 
Οικονομικής Επιτροπής – Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντικατάσταση του 
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010” 

12. Την παράγραφο 1, του άρθρου 3 “Αρμοδιότητες Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμων και Περιφερειών”, του Ν. 4623/2019 “Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για τη ψηφιακή διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα” (ΦΕΚ Α' 134/09-08-
2019),   

13. Την εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) 

14. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

15. Το άρθρ. 118 (Απευθείας Ανάθεση) του Ν. 4412/16 “Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 50 του Ν. 
4782/2021 "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 
ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία" (ΦΕΚ Α' 36/09-03-2021) - (Απευθείας 
Ανάθεση – Αντικατάσταση του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) 

16. Τις ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα 
εκτέλεσης των αναθέσεων 

17. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθμό 
Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) :  

18. Την υπ’ αρίθ. 113/2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΓΓΩ93-ΙΔΩ) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου ο.ε. 2023, 
η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 15593/21-2-2023 (ΑΠ Δήμου 
06195/22-2-2023) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής.  

19. Την υπ’ αριθμ. 3858/31639/13-10-2022 (ΑΔΑ: 66ΚΦΩ93-107) 
Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην Αντιδήμαρχο 
Παιδείας, Ισότητας και Τουριστικής Ανάπτυξης, κα Κατσίγιαννη Σοφία, 
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20. Την ανάγκη του Δήμου για τις συγκεκριμένες εξειδικεύσεις, οι οποίες 

συντελούν άμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών της υπηρεσίας 

Προτείνεται η ΟΕ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 

1. Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.222,57 € συμπ. ΦΠΑ  σε βάρος του Κ.Α. 
15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του 
Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2023 και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας 
ανάθεση (άρθρ. 50 του Ν. 4782/2021) για τις διανυκτερεύσεις. 

2. Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.141,00 € συμπ. ΦΠΑ  σε βάρος του Κ.Α. 
15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του 
Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2023 και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας 
ανάθεση (άρθρ. 50 του Ν. 4782/2021) για τα γεύματα.  

3. Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 678,00 € συμπ. ΦΠΑ  σε βάρος του Κ.Α. 
15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του 
Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2023 και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας 
ανάθεση (άρθρ. 50 του Ν. 4782/2021) για τις ξεναγήσεις. 

4. Την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού 
στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Χριστίνας- Αντωνίας Μουτσοπούλου 
του Ιωάννου, ΠΕ Διοικητικού, για το συνολικό ποσό 6.042,17 € συμπ. ΦΠΑ, με 
σκοπό την αντιμετώπιση των δαπανών για τις υπηρεσίες φιλοξενίας της 
γαλλικής αντιπροσωπείας. 

5. Την εξειδίκευση της πίστωσης για την μεταφορά πολιτών στο πλαίσιο της 
δράσης, που θα καλυφθεί από τη σχετική ετήσια σύμβαση. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 

 Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως ισχύει. 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως ισχύει. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4721/2021 όπως ισχύει. 

 Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α), όπως ισχύει. 

 Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014, όπως ισχύει. 

 Την εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ). 

 Τις ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης 
των αναθέσεων. 

 Την υπ’ αρίθ. 113/2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΓΓΩ93-ΙΔΩ) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

 Την υπ’ αριθμ. 3858/31639/13-10-2022 (ΑΔΑ: 66ΚΦΩ93-107) Απόφαση 
Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην Αντιδήμαρχο Παιδείας, 
Ισότητας και Τουριστικής Ανάπτυξης, κα Κατσίγιαννη Σοφία. 

 Την ανάγκη του Δήμου για τις συγκεκριμένες εξειδικεύσεις, οι οποίες 
συντελούν άμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών της υπηρεσίας. 

 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.222,57 € συμπ. ΦΠΑ  σε 
βάρος του Κ.Α. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2023 και τον τρόπο 
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εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (άρθρ. 50 του Ν. 4782/2021) για τις 
διανυκτερεύσεις. 

2) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.141,00 € συμπ. ΦΠΑ  σε 
βάρος του Κ.Α. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2023 και τον τρόπο 
εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (άρθρ. 50 του Ν. 4782/2021) για τα 
γεύματα.  

3) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 678,00 € συμπ. ΦΠΑ  σε βάρος 
του Κ.Α. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2023 και τον τρόπο 
εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (άρθρ. 50 του Ν. 4782/2021) για τις 
ξεναγήσεις. 

4) Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με απόδοση 
λογαριασμού στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Χριστίνας- Αντωνίας 
Μουτσοπούλου του Ιωάννου, ΠΕ Διοικητικού, για το συνολικό ποσό 
6.042,17 € συμπ. ΦΠΑ, με σκοπό την αντιμετώπιση των δαπανών για τις 
υπηρεσίες φιλοξενίας της γαλλικής αντιπροσωπείας. 

5) Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης για την μεταφορά πολιτών στο 
πλαίσιο της δράσης, που θα καλυφθεί από τη σχετική ετήσια σύμβαση. 

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. 
Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής 
διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 
του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018( 
Α΄133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της 
ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. 

           Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
        Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράμματος «Διαύγεια» 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 
ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 
              1. Τσουδερός Ιωάννης 
              2. Κόκκαλης Εμμανουήλ 
              3. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ 
              4. Κριεμάδης Στέφανος 
               
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής. 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Δημάρχου 
-Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων & Διοικητικών Υπηρεσιών 
-Γενικός Γραμματέας 
-Αντιδήμαρχο Παιδείας ,Ισότητας και Τουριστικής Ανάπτυξης 
- Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
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