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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ 58ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 19ης  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 

 

Αριθ. Απόφασης: 449/2021                             ΘΕΜΑ  
«Εξειδίκευση δαπάνης στον Κ.Α 60-7341.002  

«Δαπάνες για την λειτουργία δομών και 

υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς 

όφελος των γυναικών και για την 

καταπολέμηση της βίας-Συμβουλευτικό 

Κέντρο Δήμου Αρταίων» 

 
 

  Στην Άρτα, σήμερα την 10η  Νοεμβρίου  ημέρα Τετάρτη   και ώρα 09:30 συνήλθε 

σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα 

διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις 

αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του 

Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και  για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, 

ύστερα από την 23985/5-11-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 

τις διατάξεις   του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 

33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης       (Πρόεδρος)                                 

2.- Σιαφάκας Χριστόφορος              Μέλος 

3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος                 « 

4.- Λιόντος Νικόλαος                            «    

5.- Σφήκας Δημήτριος                          «   

6.- Ταπραντζή-ΚοίλιαΠολυξένη (Τζένη )  « 

7.- Βασιλάκη–Μητρογιώργου Βικτωρία    « 

8.- Κοσμάς Ηλίας                                  « 

9.- Καλλώνης Ευστράτιος                       « 

  

              ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

               ΚΑΝΕΝΑΣ 

 

             

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Θεόδωρος Ντέμσιας 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό 

θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξειδίκευση δαπάνης στον Κ.Α 60-7341.002  

«Δαπάνες για την λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης 

προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-

Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων»  την εισήγηση της Δ/σης  Κοινωνικής 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
Αρ.Πρ. : 25233 Οικ. 
Ημ.Πρ. : 19/11/2021
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Μέριμνας  Παιδείας και Αθλητισμού-Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας & Εθελοντισμού  

Κοινωνικό Παντοπωλείο - Δομή Σίτισης Δήμου Αρταίων στην οποία αναφέρονται τα 

εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Νόμου 4625/2019 (ΦΕΚ 139 τεύχος Α ) 

ζητάμε την εξειδίκευση της δαπάνης στον Κ.Α 60-7341.002  «Δαπάνες για την 

λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των 

γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου 

Αρταίων»  του τρέχοντος προϋπολογισμού. 

Η εξειδίκευση αφορά τις ενέργειες δημοσιότητας για την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά 

των γυναικών  στις 25 Νοεμβρίου 2021, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία 

Εθνικής και συνολικού ποσού 651€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και  έχει ως 

βασικούς στόχους: 

 την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και πιθανών ωφελούμενων γυναικών 

για τη λειτουργία του Κέντρου και τις παρεχ200/2021όμενες από αυτό 

υπηρεσίες. 

 την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας κατά των 

γυναικών.  

  τη θετική τροποποίηση της αντίληψης και της στάσης της τοπικής κοινωνίας 

σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών. 

 την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας  η οποία είναι σημαντική και 

αναγκαία προκειμένου η κοινωνία να επιδείξει μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή 

βίας 

H δράση  είναι σύμφωνη με τον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020, που 

καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές και αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο για την 

εφαρμογή των υποχρεώσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων σχετικά με την 

πληροφόρηση και την επικοινωνία. Περιλαμβάνεται στην 200/2021   απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση πραγματοποίησης ενεργειών 

δημοσιότητας της Πράξης Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης 

προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Συμβουλευτικό 

Κέντρο Δήμου Αρταίων»  και  αναλύεται ως εξής: 

Δράση για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας με αφορμή 

την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών  στις 25 

Νοεμβρίου 2021 : 
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Διανομή έντυπου υλικού και ενημέρωση των πολιτών στην Πλατεία Εθνικής 

Αντιστάσεως. 

Περιλαμβάνει δαπάνες για εκτύπωση αφισών και εκτύπωση ημερολογίων.   

Τα έξοδα της εκδήλωσης αναλύονται ως εξής: 

 70 Αφίσες διάστασης 32Χ47 έγχρωμη εκτύπωση σε χαρτί velvet 130γρ 

 500 μονόφυλλα ημερολόγια  350 γρ με ματ πλαστικοποίηση και τρύπα  

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 651,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

                  Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.         

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά.  

                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ,το Ν. 4623/19 όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, καθώς και αυτές που αναφέρονται στο σκεπτικό 

της παρούσας  και την εισήγηση της Υπηρεσίας   

                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α.- Την Εξειδίκευση δαπάνης στον Κ.Α 60-7341.002  «Δαπάνες για την λειτουργία 

δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για 

την καταπολέμηση της βίας-Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων 

Η εξειδίκευση αφορά τις ενέργειες δημοσιότητας για την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά 

των γυναικών  στις 25 Νοεμβρίου 2021, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία 

Εθνικής και συνολικού ποσού 651€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και  έχει ως 

βασικούς στόχους: 

 την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και πιθανών ωφελούμενων γυναικών για 

τη λειτουργία του Κέντρου και τις παρεχ200/2021όμενες από αυτό υπηρεσίες. 

 την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών.  

  τη θετική τροποποίηση της αντίληψης και της στάσης της τοπικής κοινωνίας 

σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών. 
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 την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας  η οποία είναι σημαντική και 

αναγκαία προκειμένου η κοινωνία να επιδείξει μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή 

βίας 

H δράση  είναι σύμφωνη με τον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020, που 

καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές και αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο για την 

εφαρμογή των υποχρεώσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων σχετικά με την 

πληροφόρηση και την επικοινωνία. Περιλαμβάνεται στην 200/2021   απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση πραγματοποίησης ενεργειών 

δημοσιότητας της Πράξης Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης 

προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Συμβουλευτικό 

Κέντρο Δήμου Αρταίων»  και  αναλύεται ως εξής: 

Δράση για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας με αφορμή 

την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών  στις 25 

Νοεμβρίου 2021 : 

Διανομή έντυπου υλικού και ενημέρωση των πολιτών στην Πλατεία Εθνικής 

Αντιστάσεως. 

Περιλαμβάνει δαπάνες για εκτύπωση αφισών και εκτύπωση ημερολογίων.   

Τα έξοδα της εκδήλωσης αναλύονται ως εξής: 

 70 Αφίσες διάστασης 32Χ47 έγχρωμη εκτύπωση σε χαρτί velvet 130γρ 

 500 μονόφυλλα ημερολόγια  350 γρ με ματ πλαστικοποίηση και τρύπα  

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 651,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό:  449/2021             

            

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
     Ακριβές Αντίγραφο 

      Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος       

 

     Θόδωρος Ντέμσιας 
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