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ΠΡΑΚΤΙΚΟ με αριθμ.  232 /2020 

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλλιάφας Αναστάσιος  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τσάκα–Αποστολοπούλου 

Ειρήνη 

ΤΑ ΜΕΛΗ : Τσιώτα-Μάρκου Μαρία, Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης, Σταυρούλιας 

Αλέξιος, Παπαδόπουλος Στέφανος, Αβραμίδης Σάββας, Βαθιώτης Γεώργιος, 

Μακρυδήμα Μαρία 

Αναπληρωματικά: Τσερούλα Αικατερίνη, Κυρίτσης Ηλίας, Αρσενοπούλου-Κιαγιά 

Παρασκευή, Τσίνας Γεώργιος, Αμαξοπούλου Ζωή, Καλαντώνης Ιωάννης, Πήττα 

Ευγενία, Καραπέτρος Απόστολος, Λεϊμονής Ανδρέας 

Εκ των οποίων παρόντες (8), 

απόντες (1), οι εξής: Σταυρούλιας Αλέξιος 

και οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 1893/25-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπ’ όψη του Σώματος το υπ’ αρ. επτά θέμα της ημερήσιας 

διάταξης και εισηγήθηκε 

Στα πλαίσια των προγραμματισμένων δράσεών μας κατά την εορταστική περίοδο οι 

οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας προτείνεται όπως 

ενημερώσουμε τους δημότες μας μέσω τοπικών μέσων για τα χριστουγεννιάτικα 

δρώμενα που θα μπορούν να παρακολουθούν και διαδικτυακά κατά το διάστημα αυτό 

του εγκλεισμού μαζί με μηνύματα αισιοδοξίας. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω και κατόπιν προτάσεων από 8 τοπικά έντυπα και 

ηλεκτρονικά μέσα προτείνεται η λήψη απόφασης για: 

α) την ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τα προγραμματισμένα εορταστικά δρώμενα 

μέσω ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων. 

β) την έγκριση διάθεσης πίστωσης 250,00€ πλέον ΦΠΑ ανά μέσο για την ενημέρωση 

των δημοτών σχετικά με τα προγραμματισμένα εορταστικά δρώμενα μέσω έως 8 

τοπικών μέσων. 

γ) τις απευθείας αναθέσεις των ανωτέρω, που θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των 

ν. 4412/2016 και ν. 4555/2018, με σχετικές αποφάσεις Προέδρου. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το 

προς συζήτηση θέμα και την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Με ψήφους 7 υπέρ και 1 κατά, του κ. Παπαδόπουλου Στέφανου, 

α) την ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τα προγραμματισμένα εορταστικά δρώμενα 

μέσω ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων. 

ΑΔΑ: ΩΔΜΗΟΕΠΝ-Χ5Α



β) την έγκριση διάθεσης πίστωσης 250,00€ πλέον ΦΠΑ ανά μέσο για την ενημέρωση 

των δημοτών σχετικά με τα προγραμματισμένα εορταστικά δρώμενα μέσω έως 8 

τοπικών μέσων. 

γ) τις απευθείας αναθέσεις των ανωτέρω, που θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των 

ν. 4412/2016 και ν. 4555/2018, με σχετικές αποφάσεις Προέδρου. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.90.00.004 του τρέχοντος προϋπολογισμού. 

 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό  232/2020. 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΔΜΗΟΕΠΝ-Χ5Α
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