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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμό 52ης /21 Νοεμβρίου 2022 Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αριθ. απόφασης  511/2022
 «Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας 

σε πολιτιστικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις και 
εξειδίκευση της αντίστοιχης πίστωσης»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΡΟΜΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ             ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα στις 21 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα 

της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 9.00΄, συνεδρίασε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με 
το άρθρο 78 του Ν.4954/2022, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καβάλας μετά την από 17 Νοεμβρίου 
2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Δρακονάκη Ευαγγελία, Ιακωβίδης Ιωάννης, Μουμτσάκης Απόστολος, Παππάς Λεωνίδας, 
Χρόνης Απόστολος. 

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αν και κλήθηκαν νόμιμα με τη με αριθμό 52/2022 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:
Καλανταρίδης Ηλίας, Κελαϊδάκης Εμμανουήλ, Λαζαρίδης Σωτήριος.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Προσήλθαν: 
Αποχώρησαν: Η κ. Δρακονάκη στην 513/2022 ΑΟΕ.  
Επανήλθαν: 

Αν και κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, παρευρέθηκαν:

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας (άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 77 παρ. 1 του Ν. 4555/2018) και έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 2/2022 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και την υπ’αριθ.πρωτ. 549/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου 
Καβάλας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση, διοργάνωσης και 
συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις και 
εξειδίκευση της αντίστοιχης πίστωσης», ανέγνωσε την υπ’ αριθ. 28936/2022 εισήγηση του 
Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Α. Ο Δήμος Καβάλας και ο Σύνδεσμος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας, διοργανώνουν την 
εκδήλωση, με θέμα: «Τα ισχυρά σημεία του Ελληνισμού κατά τη μακραίωνη ιστορία του», με ομιλήτρια 
την Ιστορικό και καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία 
Ευθυμίου. Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022, στις 19:00 , στο 
θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου, αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον τόσο του κοινού της Καβάλας, 
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όσο και της ευρύτερης περιοχής, καθώς η κ. Ευθυμίου αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 
προσωπικότητες των Γραμμάτων στη χώρα μας, με ουσιαστική προσφορά στην ανάδειξη και προβολή 
άγνωστων πτυχών της ιστορίας του τόπου μας. Το συνολικό κόστος για το Δήμο Καβάλας ανέρχεται 
στο ποσό των 2.100,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

-Παροχή ηχητικής κάλυψης 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
-Προμήθεια αναμνηστικών δώρων 600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
-Παράθεση catering 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Β. Ο Δήμος Καβάλας και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Π.Ε. Καβάλας, στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+ που υλοποιεί το 5ο Γυμνάσιο Καβάλας, διοργανώνουν μια εκδήλωση την 
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022, στο Δημοτικό Κήπο, στις 12:00, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα 
Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ανάγνωση και ανάρτηση σχετικών 
μηνυμάτων σε κάποια δέντρα και ένα θεατρικό δρώμενο με χορωδία. Το συνολικό κόστος για το Δήμο 
Καβάλας ανέρχεται στα 500,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

-Παροχή ηχητικής κάλυψης 500,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Καβάλας ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 
473/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 20494/08-01-2021 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης εγγράφηκε στους Κ.Α.: 

1. 00.6442.0004 πίστωση ύψους 1.000,00 € για «Υπηρεσίες ήχου και φωτισμού»
2. 00.6433.0001 πίστωση ύψους 600,00 € για «Προμήθεια αναμνηστικών δώρων (κύπελλα, 

μετάλλια κλπ)»
3. 00.6433.0010 πίστωση ύψους 1.000,00 € για «Παράθεση catering»

Σύμφωνα με την περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του 
Ν.4625/19: 

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 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.

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε για την εξειδίκευση των παραπάνω 
εγγεγραμμένων πιστώσεών, την έγκριση διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας στις 
παραπάνω εκδηλώσεις του Δήμου και τις εγκρίσεις των δαπανών.

Λαμβάνοντας το λόγο το μέλος της Επιτροπής κ. Δρακονάκη Ευαγγελία δήλωσε παρούσα 
αναφερόμενη στη δαπάνη της ηχητικής κάλυψης στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου.

Οι τοποθετήσεις των μελών περιλαμβάνονται στο ηχογραφημένο πρακτικό της συνεδρίασης το 
οποίο τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72  του 

Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και την ανωτέρω εισήγηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εξειδίκευση των παραπάνω εγγεγραμμένων πιστώσεων, τη διοργάνωση και 
συμμετοχή του Δήμου Καβάλας στις ανωτέρω εκδηλώσεις του Δήμου και τις δαπάνες τους.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Ιωάννης Προμούσας 
Αντιδήμαρχος Καβάλας
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