
[1] 
 

                                                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                    

                                                                                             
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Από το πρακτικό της με αριθμ. 15/2019 
    ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Αριθμ. Απόφασης: 160/2019   
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Συλλόγου Νέας Πεντέλης «Η Αγία Παρασκευή». 

 
      Στο  Δημοτικό  κατάστημα  του  Δήμου Πεντέλης,  σήμερα  11 Οκτωβρίου  2019  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  
09.00΄,  συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ.  20138/7-10-
2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό  στα μέλη,  σύμφωνα με το άρθρο 77  του Ν. 4555/2018. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών,  βρέθηκαν παρόντα επτά  (7) συνολικά μέλη, 
από τα οποία πέντε (5)  είναι τακτικά μέλη και δύο (2)  είναι αναπληρωματικά μέλη, ήτοι:       

(Το αναπληρωματικά μέλη κ. Μούστρης Παναγιώτης και Μπούσουλα Χάνου Αρχοντία, αναπληρώνουν 
τα απόντα τακτικά μέλη κ. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένη και κ. Κρανιώτη Παναγιώτη αντίστοιχα). 

 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: 
Πριν την έναρξη της συζήτησης του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε το τακτικό μέλος κ. 

Μαρκαντώνη Φωτεινή. 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. 

 
       Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 2ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης,   
έθεσε  υπόψη των μελών την από 9/10/2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας,  Πολιτισμού &  
Αθλητισμού του Δήμου, που  έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την Επιχορήγηση του Συλλόγου Νέας Πεντέλης «Η Αγία Παρασκευή».  
Σχετ.  : Το υπ’ αριθ. πρωτ. 18672/16-9-2019 αίτημα  του  Συλλόγου Ν. Πεντέλης «Η ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»   

                             
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
1. Με το σχετικό ο Σύλλογος Νέας Πεντέλης «Η Αγία Παρασκευή» μας γνωρίζει  ότι τον Οκτώβριο του τρέχοντος 

έτους και συγκεκριμένα από 12/10 έως και 20/10 , θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις θρησκευτικές στον Ιερό Ναό Αγ. 
Παρασκευής και συγκεκριμένα:           

• Υποδοχή της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της Σηλυβριανής 

• Ιερά Πανήγυρι της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής (13-14/10) και εκδηλώσεις με την ευκαιρία της 
μετονομασίας του Ναού, Ι.Ν. Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής και Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής Νέας 
Πεντέλης 

• Διενέργεια Αγιολογικού Συνεδρίου, υπό την αιγίδα του ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών (με καθημερινές ομιλίες) από 13/10-20/10 

• Πραγματοποίηση Συναυλίας Παραδοσιακής Μουσικής στις 19/10 (Χρήστος Τσιαμούλης με την μουσική ομάδα 
του), καθώς και Εκκλησιαστικής Μουσικής στις 20/10 (Έχει προσκληθεί ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών). 

Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω εκδηλώσεων θα προκύψουν λόγω του εύρους των δαπάνες, οι οποίες 
ενδεικτικά προϋπολογίζονται κατά προσέγγιση ως εξής: 

• Για την προβολή, επικοινωνία και διαφήμιση των εκδηλώσεων, ποσό τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (3.500€) 

• Για την φιλοξενία Συνέδρων, Επισήμων, Ομιλητών κ.τ.λ. ποσό χίλια ευρώ (1.000€) 

• Για την προμήθεια βιβλίων, αναμνηστικών κ.τ.λ. , ποσό χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€) 

• Για την διεξαγωγή του Αγιολογικού Συνεδρίου, ποσό χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€) 

 

                             ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος Παλαιοδήμος Άγγελος,  Τακτικό Μέλος 

2. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος 

3. Λαζή - Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος 

4. Βιλιώτης Ηλίας,  Τακτικό Μέλος Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος 

5. Φειδοπιάστης  Αντώνης, Τακτικό Μέλος  

6. Μούστρης Παναγιώτης, Αναπληρωματικό Μέλος  

7. Μπούσουλα-Χάνου Αρχοντία, Αναπληρωματικό Μέλος  

ΑΔΑ: ΩΑΞΗΩΞ3-4ΑΝ
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• Καθώς και την υποστήριξη των Συναυλιών, ποσό δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500€) 
Για τον ανωτέρω σκοπό το Δ.Σ. του Συλλόγου, που δραστηριοποιείται για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού, σε 

συνεργασία με τους Υπεύθυνους Ιερείς και τα Μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, αιτούνται τη χορήγηση ποσού 
δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των άνω εκδηλώσεων.  

2. Με την υπ΄αριθμ.190/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η επιχορήγηση του συλλόγου.  
 
ΣΧΟΛΙΑ 
3. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 204 του Ν.4555/18: η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του 

ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «ε)ο Δήμαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων 
των εγγεγραμμένων στον π/υ 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 από την απόφαση του 
δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.       

Σε συνέχεια με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4625/2019  επανατροποποιήθηκε  η περιπτ. ε΄ της παρ. 1 του 
αρθ. 58 του ν. 3852/2010 με συνέπεια όποτε απαιτείται εξειδίκευση της πίστωσης να προηγείται απόφαση της 
οικονομικής επιτροπής (αντί του δημοτικού συμβουλίου) πριν από την απόφαση του δημάρχου για έγκριση και διάθεση 
των δαπανών.  

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
4. Μετά τα παραπάνω και επειδή  οι ανωτέρω εκδηλώσεις συμβάλουν στην προαγωγή του πνευματικού και 

πολιτιστικού  επιπέδου ενός τόπου   προτείνονται : 

Η εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 10.000,00€ για την  επιχορήγηση  του Συλλόγου Νέας Πεντέλης «Η Αγία 

Παρασκευή» με το ποσό των 10.000,00 ευρώ  σε βάρος του Κ.Α. 00-6736.002 “Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς 

Συλλόγους και Σωματεία”.           

8. Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης.    

                                                                     
Η Οικονομική  Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση,  μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται αναλυτικά 

στα επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης   και αφού  έλαβε υπόψη της: 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 204. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134) και ειδικότερα το άρθρο 3. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134) και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 14 . 

⎯ Το υπ’ αριθ. πρωτ. 18672/16-9-2019  αίτημα  του  Συλλόγου Νέας Πεντέλης «Η  Αγία Παρασκευή». 

⎯ Την υπ’ αριθμ. 190/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης περί έγκρισης της επιχορήγησης του 
Συλλόγου Νέας Πεντέλης «Η Αγία Παρασκευή». 
 

AΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 10.000,00€,  για την  επιχορήγηση  του Συλλόγου Νέας Πεντέλης «Η 

Αγία Παρασκευή» με το ποσό των 10.000,00 ευρώ,  σε βάρος του Κ.Α. 00-6736.002 “Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς 

Συλλόγους και Σωματεία”.           
 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  160/2019 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

                                    
 
                               Η  Πρόεδρος  

            
 
                     Τα Μέλη 

                    της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

                          Κεχαγιά  Δήμητρα 

1. Μητροπούλου Γεωργία 
2. Λαζή - Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα 
3. Βιλιώτης Ηλίας 
4. Φειδοπιάστης  Αντώνης 
5. Μούστρης Παναγιώτης 
6. Μπούσουλα Χάνου Αρχοντία 

                       
                      Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 

                               Η  Δήμαρχος 
 
 

                            Κεχαγιά  Δήμητρα 

ΑΔΑ: ΩΑΞΗΩΞ3-4ΑΝ
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