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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   320/2022

ΘΕΜΑ  1ο : Έγκριση της υπ΄ αριθ. 12985/19-07-2022 τεχνικής έκθεσης, 
                   περί διοργάνωσης των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων
                   στον Δήμο μας στα πλαίσια του "Loutraki Festival 2022" .

Σήμερα την 21η  του μηνός Ιουλίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και
ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), πραγματοποιήθηκε έκτακτη,  δια
περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78
του Ν. 4954/2022 (Φ.Ε.Κ. 136/09.07.2022 τ. Α'), συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,
μετά την υπ' αριθ. 13124/20-07-2022 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ
-  Δημάρχου,  η  οποία  νόμιμα  κι  εμπρόθεσμα  επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  μέλος  της,
προκειμένου να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)
μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή επτά (7), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντες:  1.Γεώργιος  Αλκ.  ΓΚΙΩΝΗΣ  -  Δήμαρχος  -  Πρόεδρος,  2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Ράτης  Σπυρίδων,  5.Λογοθέτης  Κων/νος,
6.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, 7.Νικολάου Σωτήριος. 

Μη συμμετέχοντες: οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Αναφορικά με την παρούσα συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος είχε ενημερώσει τα μέλη
της  Οικονομικής  Επιτροπής  ότι  το  Σώμα  καλείται  σε  έκτακτη  συνεδρίαση  για  λήψη
απόφασης επί δύο θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ αυτών, ως 1ου του θέματος
"Έγκριση  της  υπ΄  αριθ.  12985/19-07-2022  τεχνικής  έκθεσης,  περί  διοργάνωσης  των
καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στον Δήμο μας στα πλαίσια του "Loutraki Festival
2022"", καθότι η πρώτη εκ των ανωτέρω εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί 28/07/2022 και
έως τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες
ανάθεσης.
 Η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντος του κ. Λογοθέτη) αποφάσισε
ότι καλώς συνεδριάζει έκτακτα, αποφαινόμενη για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3582/2010.

Ακολούθως κι  επί  του θέματος αυτού ο κ.  Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του
Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Δ.Κ.Κ. όπως κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο
του ν.  3463/2006 και  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 95 του ν.  4674/2020 "Σύνταξη και
θεώρηση μελετών των ΟΤΑ α΄ βαθμού".
2. Η  υπ΄  αριθ.  12985/19-07-2022 Τεχνική  έκθεση  της  Δ/νσης  Κοινωνικής  Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, η οποία αφορά την διοργάνωση από τον Δήμο μας
σειράς  καλοκαιρινών  πολιτιστικών  εκδηλώσεων  και  δραστηριοτήτων,  στα  πλαίσια  του
"Loutraki Festival 2022",  προϋπολογισμού  δαπάνης  #16.000,00#  €  και
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% εξ € #3.840,0# συνολικής δαπάνης #19.840,00# €, η
οποία  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  15-6471.006,  του  σκέλους  των  εξόδων  του  τρέχοντος
προϋπολογισμού με τίτλο: "Έξοδα διοργάνωσης λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων".

Η  Οικονομική  Επιτροπή,  αφού  έλαβε  υπόψη  της  τα  ανωτέρω,  καθώς  και  με  τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, που αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του
άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       κατά       Π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούντος του κ. Λογοθέτη)

Εγκρίνει την  υπ΄  αριθ.  12985/19-07-2022  Τεχνική  έκθεση  της  Δ/νσης  Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού η οποία αφορά την διοργάνωση από τον
Δήμο  μας  σειράς  καλοκαιρινών  πολιτιστικών  εκδηλώσεων  και  δραστηριοτήτων,  στα
πλαίσια του "Loutraki Festival 2022", συνολικής δαπάνης#19.840,00# € που θα βαρύνει
τον Κ.Α. 15-6471.006, του σκέλους των εξόδων του τρέχοντος προϋπολογισμού με τίτλο:
"Έξοδα  διοργάνωσης  λοιπών  πολιτιστικών  εκδηλώσεων",  και  η  οποία  αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Η έγκριση των δαπανών που προκύπτουν και η διάθεση των σχετικών πιστώσεων  θα
γίνουν με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 320/2022

    
                  Ο Πρόεδρος               Τα Μέλη
        της Οικονομικής Επιτροπής                       ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
                   Δήμαρχος                                                     
                                                                                             ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
             

                                                                                 ΡΑΤΗΣ  Σπυρίδων
                                     
                                                                                             ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Κων/νος
        Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ                                      
                                                                                             ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης

                                                                                             ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος

                                                                                          



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Δ/νση : Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού & Αθλητισμού

Τ     Ε     Χ     Ν Ι     Κ         Η            Ε Κ Θ Ε Σ Η   
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ     ΠΙΝΑΚΑΣ  

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση προβλέπεται η διοργάνωση από τον Δήμο Λουτρακίου

- Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων σειράς καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, 
στα πλαίσια του “Loutraki Festival 2022“.

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ :

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

Σ
(σε

€υρώ)

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η

ΔΑΠΑΝΗ
(σε €υρώ)

1.
Διοργάνωση 
εκδηλώσεων (Loutraki
Festival 2022)

1 16.000,00 16.000,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 16.000,00

Φ.Π.Α. 24% 3.840,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 19.840,00

3. ΛΟΙΠΑ     ΣΤΟΙΧΕΙΑ   :

Οι καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις οποίες θα διοργανώσει ο Δήμος Λουτρακίου - 
Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 – Παραλιακό Πάρκο Λουτρακίου 

Ο Κώστας Θωμαΐδης συναντά τον Θάνο και τον Μίκη…

Ο γνωστός και αγαπημένος τραγουδοποιός Κώστας Θωμαΐδης επανασυστήνεται στο κοινό με μια  νέα 
πρωτότυπη συνεργασία, που θα ξετυλίξει το μίτο της πορείας του σπουδαίου ερμηνευτή όλο αυτό το 
διάστημα της έντονης καλλιτεχνικής δραστηριότητας του. Από τις πρώτες ανησυχίες, με συντροφιά την 
κιθάρα του και τους δίσκους των 33 στροφών, έως τις συνεργασίες και τις προσωπικές φιλίες με τους 
μεγάλους Έλληνες μουσικοσυνθέτες Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Προσωπικές φιλίες στις 
οποίες θα σταθεί και τις οποίες θα αναβιώσει. Ένα αφιέρωμα στις μεγάλες αυτές προσωπικότητες, μια 
γέφυρα μεταξύ των δύο αυτών καλλιτεχνών, που με το έργο τους και τη ζωή τους έχουν επηρεάσει την 
πορεία τόσο τη δική του όσο και κάθε Έλληνα καλλιτέχνη. Με τη συνοδεία της Ορχήστρας Δωματίου 
«Respira» και τη χορωδία Opus Femina, θα δοθεί μια άλλη «υφή» και προσέγγιση σ’ ότι γνώριμο μέχρι 
τώρα έχουμε ακούσει. Ένα πλήθος ιδιαιτέρων ηχοχρωμάτων και συναισθημάτων θα αποτυπωθεί σ’ αυτό 
το ταξίδι, όπου ο Κώστας Θωμαΐδης με συνοδοιπόρους τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Θάνο 
Μικρούτσικο θα μας καλέσει να συμμετάσχουμε.

Το κόστος της παραπάνω εκδήλωσης υπολογίζεται στο ποσό των #5.500,00# €υρώ, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Λουτράκι 19/07/2022
Αρ.Πρωτ 12985 / 2022



Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 – Πνευματικό Κέντρο Λουτρακίου

Opus 2022 - Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής

Με στόχο να έρθουν οι νέοι κοντά στην κλασική μουσική και να καταστεί το Λουτράκι διεθνής 
προορισμός, τόπος συνάντησης και συνδιαλλαγής μουσικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με 
κινητήρια δύναμη τη Φιλαρμονική Λουτρακίου, τους εκατοντάδες μαθητές αλλά και φίλους της κλασικής 
μουσικής στο Λουτράκι και την ευρύτερη Κορινθία, διοργανώνεται και φέτος σειρά σεμιναρίων και 
συναυλιών με εξαιρετικούς πρεσβευτές του είδους. Η εναρκτήρια συναυλία του Opus 2022 θα 
πραγματοποιηθεί με το Duo Cristina Bazili (cello) και Timotej Kosovinc (quitar).

Το κόστος της παραπάνω εκδήλωσης υπολογίζεται στο ποσό των #2.500,00# €υρώ, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022 – Αμφιθέατρο Ποσειδώνα

Opus 2022 - Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής

Συναυλία “Strings In Motion” από την ακαδημία του Salzburg.

Το πρόγραμμα αυτό είναι μία πλατφόρμα καλλιτεχνικής συνάντησης και εποικοδομητικής συναναστροφής 
ταλαντούχων Ελλήνων μουσικών με συνομήλικους ομότεχνους τους από την κεντρική Ευρώπη. Ένα 
σύνολο εγχόρδων από καθηγητές και εξαίρετους διεθνείς σπουδαστές της πασίγνωστης Μουσικής 
Ακαδημίας Mozarteum του Salzburg της Αυστρίας, που είναι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα μουσικά 
ιδρύματα του κόσμου. Λαμπρά ταλέντα της σημερινής Ελλάδας, που διαπρέπουν εκτός των συνόρων, 
συμπράττουν με νέους μουσικούς από την κεντρική Ευρώπη, την Ουκρανία, το Μεξικό, την Ιαπωνία & τη 
Νότιο Κορέα και φυσικά από την χώρα μας, υπό την καθοδήγηση του διεθνούς φήμης Έλληνα βιολονίστα 
και παιδαγωγού Χρήστου Κανέττη.

Καθηγητής βιολιού, βιόλας και μουσικής δωματίου στο Μουσικό Πανεπιστήμιο MOZARTEUM του 
SALZBURG και στην Ανώτατη Μουσική Σχολή του INNSBRUCK στην Αυστρία, ο Χρήστος Κανέττης 
καθιέρωσε το 2013 την καλλιτεχνική πλατφόρμα ανταλλαγής “Strings in Motion“ - μία κομβικής 
σημασίας σύμπραξη μεταξύ του Δήμου Αθηνών, των Περιφερειών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας, 
των Αυστριακών επαρχιακών κυβερνήσεων Βορείου και Νοτίου Τιρόλου, των πρεσβειών Αυστρίας, 
Ουκρανίας και Μεξικού καθώς και του Μουσικού Πανεπιστημίου Mozarteum που αναδεικνύει, για ακόμα 
μία φορά, το νόημα και τη δύναμη της συνεργασίας στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Το κόστος της παραπάνω εκδήλωσης υπολογίζεται στο ποσό των #3.500,00# €υρώ, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 – Λίμνη 
Βουλιαγμένης Γεωργία Νταγάκη

Αντισυμβατική, παθιασμένη και αισθαντική είναι μόνο μερικά από τα επίθετα που την χαρακτηρίζουν. Με 
«όπλο» την κρητική λύρα, η οποία παίρνει φωτιά στα χέρια της, θα χαρίσει και φέτος στιγμές γεμάτες 
πάθος, συγκίνηση και δυνατά συναισθήματα.

Τα στοιχεία και οι ήχοι της μουσικής μας παράδοσης κυριαρχούν και θα μας ταξιδέψουν στις ρίζες της, στο
χθες και στο σήμερα. Τα ηχοχρώματα της Κρήτης, σε συνδυασμό με τα τραγούδια που η Γεωργία Νταγάκη 
αγαπά και ξεχωρίζει, δημιουργούν ένα διονυσιακό κλίμα. Οι στιγμές μαζί της θα είναι μοναδικές, 
γεμάτες με τραγούδια που αγαπάμε και σίγουρα θα αγαπήσουμε ξανά μέσα από τις εμπνευσμένες 
διασκευές της. Ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του τελευταίου της album “Pathos” είναι έτοιμη για άλλο 
ένα καλοκαίρι μαζί μας. Θα την συνοδεύουν οι μουσικοί: Αλέξανδρος Χρυσοστομίδης (κιθάρες), Λουκάς 
Καλαντζάκος (τύμπανα), Γιώργος Μακρής (πνευστά), Βαγγέλης Στεφανόπουλος (πλήκτρα).

Κυριακή 7 Αυγούστου 2022 – Άγιοι Θεόδωροι

Ο Κώστας Λειβαδάς και η Αντριάνα Μπάμπαλη, με αγαπημένα τραγούδια στις «αποσκευές» τους αλλά 
και με αφορμή την πρόσφατη συνεργασία τους με το τραγούδι «αν εμείς χωρίσουμε», που περιλαμβάνεται 
στον νέο δίσκο του Κώστα Λειβαδά με τίτλο «περιοδεία εντός», θα εμφανιστούν στους Αγίους 
Θεοδώρους. Μια μοναδική βραδιά με όλα τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει απ’ αυτούς με τη φωνή 
τους η με τη φωνή μεγάλων Ελλήνων ερμηνευτών, μαζί με τραγούδια που αγαπούν από το λαϊκό μας 
τραγούδι και από όλο τον κόσμο. Από το "Μοίρα μου έγινες" μέχρι το "Είσαι εσύ ο άνθρωπος μου" και από
το "Κάθε μπαλκόνι έχει άλλη θεά", το "Σαν να μη πέρασε μια μέρα" και το "Για να σε συναντήσω" ως το 
"Η επίμονη σου" και το "Είναι εντάξει μαζί μου", η γιορτή και το τραγούδι δεν θα σταματήσουν από την 
αρχή ως το τέλος.

Το κόστος της παραπάνω εκδήλωσης υπολογίζεται στο ποσό των #4.000,00# €υρώ, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.



Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022

Hollywood - A Spectacular Concert Φιλαρμονική 
Λουτρακίου - Νάντια Κοντογιώργη

Η Φιλαρμονική επιστρέφει φέτος το καλοκαίρι με το δεύτερο μέρος της «Τριλογίας του κινηματογράφου» 
που ξεκίνησε το 2020 με το «Cinecitta», συνεχίζεται φέτος με «Hollywood - A spectacular concert» και θα 
ολοκληρωθεί με μουσικά έργα από τον Ελληνικό κινηματογράφο. Το κυρίαρχο στιλ του αμερικανικού 
κινηματογράφου είναι το κλασικό σινεμά του Χόλυγουντ, κυριότερα χαρακτηριστικά του οποίου είναι το 
μέγεθος των παραγωγών και η ικανότητά του να δημιουργεί διαχρονικά αποτελέσματα. Από τον βωβό 
κινηματογράφο των αρχών του 20ου αιώνα, έως τα τεράστια κινηματογραφικά στούντιο - που μοιάζουν με 
μικρές πόλεις - του σήμερα, όλα είναι «πολύ»: Πολύ μεγάλα, πολύ λαμπερά, πολύ επικά και κυρίως 
κλασικά. Ταινίες που τις έχουμε δει πολλές φορές, ταινίες που γελάσαμε, κλάψαμε, ιδρώσαμε από αγωνία, 
με σκηνές και ατάκες που έχουν μείνει στη μνήμη, μα κυρίως με μουσικές που έχουν γράψει ιστορία. Αυτή 
την ατμόσφαιρα θα ζωντανέψει η Φιλαρμονική Λουτρακίου σε δύο συναυλίες γεμάτες με μουσικές από τα 
soundtracks του Hollywood που έχουν ντύσει ταινίες περιπέτειας (Οι Πειρατές της Καραϊβικής, Ο 
Τελευταίος των Μοϊκανών, η Μάσκα του Ζορό κ.α), επιστημονικής φαντασίας (Mission impossible, 
Batman), κωμωδίες (ο Ροζ Πάνθηρας), δράματα (Η λίστα του Σίντλερ), ιστορίες αγάπης (Πρόγευμα στο 
Τίφανις), musicals (Ο Μάγος του Οζ) και αποτελούν κομμάτι του παγκόσμιου πολιτισμού.

Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022

Blues Festival - Πίσια

Τo Blues Festival στο Λουτράκι ιδρύθηκε το 2014. Έκτοτε, πιστό στο ετήσιο ραντεβού του, 
πραγματοποιείται ανελλιπώς στα πλαίσια του Loutraki Festival. Τοπικά συγκροτήματα αλλά και κορυφαίοι
εκπρόσωποι της Blues μουσικής από την Αθήνα αλλά και ολόκληρη τη χώρα θα δώσουν δυναμικό παρών, 
αναδεικνύοντας και καθιερώνοντας τη διοργάνωση στη συνείδηση του κοινού.

Το κόστος της παραπάνω εκδήλωσης υπολογίζεται στο ποσό των #500,00# €υρώ, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η συνολική δαπάνη όλων των ανωτέρω προϋπολογίζεται στο ποσό των #16.000,00#

€υρώ και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, εκ #3.840,00# €υρώ, στο συνολικό ποσό των 
#19.840,00# (δεκαεννιά χιλιάδων, οκτακοσίων σαράντα ) €υρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15

– 6471.006 του σκέλους των εξόδων του εκτελούμενου προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, με τίτλο «Έξοδα
διοργάνωσης λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων», ενώ η χρηματοδότηση θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση όλων των ανωτέρω διέπεται από:
1.Τον  Ν.  3463/2006  (Φ.Ε.Κ.  114/08-06-2006,  τ.Α’)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και

Κοινοτήτων».
2.Τον Ν. 3731/2008 (Φ.Ε.Κ. 263/23-12-2008, τ.Α’) «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας 

και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
3.Τον Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010, τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4.Τον N. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/19-07-2018, τ.Α') «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις 
για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

5.Τον Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχει συμπληρωθεί,  τροποποιηθεί  και
ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 109Α, όπως αυτό προστέθηκε με         την         παράγραφο         15         του         άρθρου         43         του  
Ν.         4605/2019         (Φ.Ε.Κ.         52/01-04-2019,         τ.Α'),   σύμφωνα με το οποίο    επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση  
έως 60.000 €υρώ   για κοινωνικές και   άλλες ειδικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙV του
προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016.

6.Τον Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

7.Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

8.Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

9.Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα



Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
10.Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
11.Το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
12.Την υπ’ αριθ. 57654/2017 (Β’ 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού  Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

Η πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί από τη Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, κατόπιν έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής, τα οποία θα συνοδεύονται 
από ισόποσα τιμολόγια των αναδόχων. Τα εν λόγω τιμολόγια θα υπόκεινται στις κρατήσεις που ορίζει η 
ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τους αναδόχους.

Η εξόφληση των ανωτέρω Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής θα πραγματοποιηθεί εφόσον έχουν
καταβληθεί από τους αναδόχους όλες οι νόμιμες κρατήσεις που απορρέουν απ’ αυτά και επιπλέον έχουν 
κατατεθεί στην Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Λουτράκι 19 Ιουλίου 2022 
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