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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της με αρ. 9/2022 

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλλιθέας 

 
Αρ. απόφασης: 94/2022 Περίληψη 

«Έγκριση του προγράμματος  «Φιλοξενία μαθητών σε 
κατασκηνώσεις» Καλοκαίρι 2022,  έγκριση κριτηρίων 
ένταξης ωφελούμενων και εξειδίκευση της πίστωσης» 

 
Στην Καλλιθέα σήμερα, 14 Μαρτίου 2022, και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας, μετά τη με αρ. πρωτ. 11442/09-03-2022 πρόσκληση 
του Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τις 
παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 
4876/2021. 
 Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), 
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄/18-9-2021) και την 72η εγκύκλιο /17-1-
2022 (ΑΔΑ:6OXY46ΜΤΛ6-07Θ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία γιατί από το 
σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών συμμετέχουν εννέα (9) τακτικά μέλη. 
 
ΩΣ ΕΞΗΣ : 
ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Πρόεδρος-Δήμαρχος)  
ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος) 
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (Αντιδήμαρχος)  
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ * 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ* 
ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ * 
* Τα μέλη συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης 
 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν να συζητηθούν τέσσερα 
θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. 

 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ως παρατηρητής, ο κ. 

Παπαθανασόπουλος Θεόδωρος, αναπληρωτής εκπρόσωπος της παράταξης Προοδευτική 
Ενότητα Καλλιθέας. 
 
 Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων αν και 
νόμιμα καλέστηκαν. 

 
  Η οικονομική επιτροπή εξετάζει το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική 
συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.- Το υπ’ αρ. πρωτ.: 10564/03-03-2022 εισηγητικό έγγραφο του κ. Αντιδημάρχου το οποίο 
έχει ως εξής: 
  Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής , όπως 
συμπεριλάβετε και το θέμα που αφορά στην έγκριση του προγράμματος «Φιλοξενία μαθητών σε 
κατασκηνώσεις» Καλοκαίρι 2022  τον καθορισμό κριτηρίων ένταξης ωφελούμενων και  εξειδίκευση 
της πίστωσης . 

ΑΔΑ: 9ΕΖΗΩΕΚ-ΚΨΔ



O Δήμος Καλλιθέας στα πλαίσια εφαρμογής της κοινωνικής  πολιτικής , κάθε χρόνο υλοποιεί το 
πρόγραμμα «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις», το οποίο απευθύνεται σε παιδιά ευπαθών 
ομάδων πληθυσμού, που σε πολλές περιπτώσεις διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας  και δεν 
έχουν τη δυνατότητα  καλοκαιρινών διακοπών. Επίσης  θεωρούμε  ότι στην κατασκήνωση δίνονται 
ευκαιρίες για τη διαμόρφωση καλύτερων κοινωνικών σχέσεων και δράσεων των αυριανών 
πολιτών, μέσω της ανάπτυξης της συλλογικότητας, της κοινής δράσης, της συμβίωσης και της 
αλληλεγγύης. 
Για τους παραπάνω λόγους  προτείνουμε τη φιλοξενία μαθητών κατοίκων Καλλιθέας, 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίας 7–15 ετών, δηλαδή μαθητές που έχουν τελειώσει την Α΄ 
Δημοτικού έως και την Γ΄ Γυμνασίου) σε κατασκηνωτικό κέντρο, κατά τους  μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και 
Αύγουστο,  σε  περιόδους διάρκειας 14 διανυκτερεύσεων (δέκα πέντε ημερών) η κάθε μία, καθώς 
και είκοσι (20) μαθητών ιδίας ηλικιακής ομάδας από αποδελφοποιημένες πόλεις εφόσον υπάρξει 
ανταπόκριση .  
Η  επιλογή των παιδιών που θα συμμετέχουν, θα γίνει από την  Δ/νση κοινωνικής πολιτικής με 
εισοδηματικά και κοινωνικά  κριτήρια και  βάση μοριοδότησης. 
 
                   Δικαιολογητικά  Συμμετοχής : 
  
1.   Φωτοτυπία Αστυνομικής  Ταυτότητας   ή  Διαβατηρίου  και  Άδειας  Διαμονής , σε  ισχύ, των  

γονέων 
2.   Βεβαίωση φοίτησης παιδιού ή φωτοτυπία ελέγχου προόδου. 
3.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (επιμέλεια παιδιού για μονογονεϊκές οικογένειες) 
4.   Αποδεικτικό  Κατοικίας  (Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή Βεβαίωση Μόνιμης 

Κατοικίας )  
5.   Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ . 
6.   Κατά περίπτωση: Βεβαίωση Ανεργίας από ΟΑΕΔ σε ισχύ ή Βεβαίωση αποδοχών από  

εργοδότη   
7.   ΑΜΚΑ παιδιού  
8.   Ολόκληρη την  αίτηση του ΕΕΑ (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) σε ισχύ. Οι  δικαιούχοι του 

ΕΕΑ  δεν προσκομίζουν φορολογικά στοιχεία(δικαιολογητικό Νο 9) 
9.   Φορολογικά στοιχεία 2020 ή 2021  
10. Η Υπηρεσία  κατά τη διαδικασία της επιλογής των δικαιούχων δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε 

άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο. 
 

        Μοριοδότηση : 

ΔΗΜΟΤΗΣ + 10 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΠΑ + 5 

ΑΝΗΛΙΚΟ + 3  ΑΝΑ ΤΕΚΝΟ 

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ + 10 

ΥΠΕΡΗΛΙΚΑΣ + 2   ANA ATOMO 

ΑΝΕΡΓΟΣ + 2  ANA ATOMO 

ΤΟΚΟΙ - 1  ΑΝΑ 50 € ΤΟΚΩΝ  

ΑΚΙΝΗΤΟ - 1   ΑΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ 

 
Όλοι οι αιτούντες έχουν ως βάση εκκίνησης τα 10 μόρια (κάτοικος, εντός εισοδηματικών κριτηρίων 
ανά κατηγορία, δηλ. 5.000 € ετήσιο οικογενειακό  εισόδημα συν 1.500 € για κάθε επιπλέον άτομο ) 
Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν συμπληρωθούν με αυτά τα  κριτήρια θα συμμετέχουν και παιδιά 
με μεγαλύτερο εισόδημα . 
Η ονομαστική κατάσταση των παιδιών των αδελφοποιημένων πόλεων θα αποσταλεί στην 
υπηρεσία μας από τους αντίστοιχους επίσημους φορείς των πόλεων.  
Η επιλογή του κατασκηνωτικού κέντρου θα γίνει μετά από Ανοικτό Μειοδοτικό Ηλεκτρονικό 
Διαγωνισμό.   
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω και  έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α.  Του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.ε του Νόμου 3463/2006 και του άρθρου 
37 παρ. 2 περίπτωση β του Ν.3801/2009 

ΑΔΑ: 9ΕΖΗΩΕΚ-ΚΨΔ



β. Του N. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
γ. Τις διατάξεις των άρθρων 66 & 68 του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 
(Φ.Ε.Κ. 143 Α΄). 
δ. Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄). 
ε  Του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες». 
στ. Το με αριθ. πρωτ. 40031/15-12-2016, έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες » στους Δήμους και στα 
Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. 
ζ. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ), 
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες » στους Δήμους και στα Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. 
2. Την υπ’ αριθ. 191/2021 (Α.Δ.Α : ΝΚΛΩΕΚ-3Τ0) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 
προϋπολογισμού Δήμου Καλλιθέας οικονομικού έτους 2022. 

3. Την υπ’ αριθ. 166424/23-12-2021 (ΑΔΑ:Ψ2ΞΒΩΕΚ-ΥΧΤ)  απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης του  προϋπολογισμού Δήμου Καλλιθέας 
έτους 2022. 

4.Την με αρ. 11/2022 (ΑΔΑ:6ΧΨ4ΩΕΚ-ΦΜΡ) σε αντικατάσταση της  451/2021  (ΑΔΑ  6Ω3ΟΩΕΚ-
ΡΜ4) Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

5.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." 
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18: 
"2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 
και του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 
και παρ. 4 περίπτωση 30 του Ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας 
ορίζεται το Δημοτικό Συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση 
της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του 
άρθρου αυτού.» 
Λόγω του ότι οι συγκεκριμένες εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου είναι 
γενικές παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής τους για το πρόγραμμα «Φιλοξενία μαθητών σε 
κατασκηνώσεις» Καλοκαίρι 2022  με ΚΑ  15.6484.0001 ποσό  ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ   
(100.000,00) συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α  εξόδων του προϋπολογισμού  Δήμου 
Καλλιθέας έτους  2022.  
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω  παρακαλούμε να εγκρίνετε :  

Α) τη διενέργεια του προγράμματος  «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις» Καλοκαίρι 2022 

Β) τον  καθορισμό κριτηρίων ένταξης ωφελούμενων 

Γ) την εξειδίκευση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον Κ.Α. 15.6484.0001 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ  
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ»  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 ποσού  
ύψους εκατό χιλιάδων  € (100.000,00) συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α . 

ΑΔΑ: 9ΕΖΗΩΕΚ-ΚΨΔ



2.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ.Α΄/12-10-2020)  
3.- Τις διατάξεις των άρθρων 158 και 75 παρ. ε περίπτωση 3 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄)  
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περ. ε΄ 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 
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 203 παρ.2 του Ν. 4555/18 
6.- Το γεγονός ότι ο Δήμος μας στα πλαίσια εφαρμογής της κοινωνικής  πολιτικής, κάθε χρόνο 
υλοποιεί το πρόγραμμα «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις», το οποίο απευθύνεται σε παιδιά 
ευπαθών ομάδων πληθυσμού, που σε πολλές περιπτώσεις διαβιούν κάτω από τα όρια της 
φτώχειας  και δεν έχουν τη δυνατότητα  καλοκαιρινών διακοπών. 
 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
Α) Εγκρίνει τη διενέργεια του προγράμματος  «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις» 

Καλοκαίρι 2022 

 
Β) Καθορίζει τα κριτήρια ένταξης των ωφελούμενων, ως εξής: 

 
Η  επιλογή των παιδιών που θα συμμετέχουν, θα γίνει από την  Δ/νση κοινωνικής 

πολιτικής με εισοδηματικά και κοινωνικά  κριτήρια και  βάση μοριοδότησης. 
 
                   Δικαιολογητικά  Συμμετοχής :  
 

1.    Φωτοτυπία Αστυνομικής  Ταυτότητας   ή  Διαβατηρίου  και  Άδειας  Διαμονής , σε  ισχύ, των  
γονέων 

2.    Βεβαίωση φοίτησης παιδιού ή φωτοτυπία ελέγχου προόδου. 
3.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (επιμέλεια παιδιού για μονογονεϊκές οικογένειες) 
4.    Αποδεικτικό  Κατοικίας  (Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή Βεβαίωση Μόνιμης 

Κατοικίας )  
5.    Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ . 
6.    Κατά περίπτωση: Βεβαίωση Ανεργίας από ΟΑΕΔ σε ισχύ ή Βεβαίωση αποδοχών από  

εργοδότη   
7.    ΑΜΚΑ παιδιού  
8.    Ολόκληρη την  αίτηση του ΕΕΑ (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) σε ισχύ. Οι  δικαιούχοι του 

ΕΕΑ  δεν προσκομίζουν φορολογικά στοιχεία(δικαιολογητικό Νο 9) 
9.    Φορολογικά στοιχεία 2020 ή 2021  
10. Η Υπηρεσία  κατά τη διαδικασία της επιλογής των δικαιούχων δύναται να ζητήσει 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο. 
 
 

        Μοριοδότηση : 
 

ΔΗΜΟΤΗΣ + 10 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΠΑ + 5 

ΑΝΗΛΙΚΟ + 3  ΑΝΑ ΤΕΚΝΟ 

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ + 10 

ΥΠΕΡΗΛΙΚΑΣ + 2   ANA ATOMO 

ΑΝΕΡΓΟΣ + 2  ANA ATOMO 

ΤΟΚΟΙ - 1  ΑΝΑ 50 € ΤΟΚΩΝ  

ΑΚΙΝΗΤΟ - 1   ΑΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ 

 
Όλοι οι αιτούντες έχουν ως βάση εκκίνησης τα 10 μόρια (κάτοικος, εντός εισοδηματικών κριτηρίων 
ανά κατηγορία, δηλ. 5.000 € ετήσιο οικογενειακό  εισόδημα συν 1.500 € για κάθε επιπλέον άτομο ) 
Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν συμπληρωθούν με αυτά τα  κριτήρια θα συμμετέχουν και παιδιά 
με μεγαλύτερο εισόδημα . 

ΑΔΑ: 9ΕΖΗΩΕΚ-ΚΨΔ



Η ονομαστική κατάσταση των παιδιών των αδελφοποιημένων πόλεων θα αποσταλεί στην 
υπηρεσία μας από τους αντίστοιχους επίσημους φορείς των πόλεων.  
Η επιλογή του κατασκηνωτικού κέντρου θα γίνει μετά από Ανοικτό Μειοδοτικό Ηλεκτρονικό 
Διαγωνισμό.   
 
 
 
 
Γ) Εγκρίνει την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης για τη διενέργεια του 

προγράμματος  «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις» Καλοκαίρι 2022, στον Κ.Α. 
15.6484.0001 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ» του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 ποσού ύψους εκατό χιλιάδων  € (100.000,00) 
συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α. 

 
 
 
 
 
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 
Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω: 
 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ    

 
       ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΑΔΑ: 9ΕΖΗΩΕΚ-ΚΨΔ
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