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Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 
 
 
ΘΕΜΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«Συγκέντρωση Σχολικών Ειδών για τα Παιδιά του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών 
Δήμου Λαμιέων» 

 
Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει, αλλά όχι ίδια για όλα τα παιδιά. Τα παιδιά του 

Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Λαμιέων έχουν βιώσει δύσκολες καταστάσεις λόγω 
της ενδοοικογενειακής βίας και η ξένοιαστη σχολική ζωή είναι για αυτά ακόμη πιο 
απαραίτητη. Ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου 
Λαμιέων καλεί όλες και όλους να συνδράμουν ώστε τα φιλοξενούμενα παιδιά του να 
χαρούν τη σχολική ζωή με όλα τα απαραίτητα εφόδια. 

 
Η καθολικότητα, του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, σε συνδυασμό με τις 

δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες των τελευταίων ετών, αναδεικνύουν την 
ανάγκη για εξάλειψή της ενδοοικογενειακής βίας μείζον θέμα και καθιστούν την ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απαραίτητη. 

 
Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Λαμιέων λειτουργεί από το 2013 και 

είναι ο 2ος Ξενώνας του Προγράμματος της Γ.Γ.Ι.Φ. που λειτούργησε πανελλαδικά. Ο 
Ξενώνας διοργανώνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, 
καθώς η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του γενικού πληθυσμού και των εμπλεκόμενων 
κοινωνικών φορέων μπορεί όχι μόνο να προβάλει, αλλά και να ενισχύσει τον αγώνα για την 
κατάκτηση και την εφαρμογή της ισότητας των φύλων και την εξάλειψη της 
ενδοοικογενειακής βίας στην πράξη και κυρίως να μειώσει τα περιστατικά και να 
λειτουργήσει υπέρ της ουσιαστικής ενεργοποίησης για την πρόληψη τους. 
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Όλα τα παραπάνω καθιστούν αναγκαία την πραγματοποίηση δράσης ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίησης με θέμα την «Συγκέντρωση Σχολικών Ειδών για τα Παιδιά του 
Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Λαμιέων». Για τη δράση θα εκτυπωθούν φυλλάδια 
και μπάνερ τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της δράσης συγκέντρωσης 
σχολικών ειδών το Σάββατο 11/09/21 στην συμβολή των πεζόδρομων Ρήγας Φεραίου και 
Ροζάκη Αγγελή στο κέντρο της Λαμίας. 

 
Οι δαπάνες αφορούν στην εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που σχετίζονται με την 

υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ομάδων πληθυσμού που απειλούνται με 
κοινωνικό αποκλεισμό, προαγωγή υγειάς & πρόληψης κ.α. 

 
Το αναμενόμενο κόστος της δράσης υπολογίζεται στα 93,00€ με Φ.Π.Α. και θα 

επιβαρύνει τον Κ.Α. 60.7341.0002 «Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Λαμιέων 
- ΕΣΠΑ», έτους 2021 και αφορά: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 

1 Διαφημιστικό Υλικό 
(φυλλάδια)  

200 25,00 € 24% 31,00 € 

2 Διαφημιστικό Υλικό 
(μπάνερ) 

1 50,00 € 24% 62,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 93,00 € 
 
Το πρωτογενές αίτημα της δαπάνης έλαβε ΑΔΑΜ 21REQ009147116 
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Το άρθρο 58, παρ.1 του Ν.3852/2010 περίπτωση ε’, όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ.1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος Α’) 

2. Το άρθρο 75 του Ν.3463/06, περίπτωση ε’. 
3. Την υπ’ αρ.3632/29-11-2018 τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα 

Φιλοξενίας Δήμου Λαμιέων με κωδικό ΟΠΣ 5000813 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με την οποία παρατείνεται το φυσικό αντικείμενο και το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης έως τις 30/11/2020. 

4. Την υπ’ αρ.2292/29-10-2020τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα 
Φιλοξενίας Δήμου Λαμιέων με κωδικό ΟΠΣ 5000813 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με την οποία παρατείνεται το φυσικό αντικείμενο και το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης έως τις 30/09/2023. 

5. Την αριθμ.169/18-4-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων με θέμα περί 
αποδοχής της με αρ. 1414/15-4-2016 Ένταξης της Πράξης «Λειτουργία Ξενώνα 
Φιλοξενίας Δήμου Λαμιέων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-
2020». 

6. Την με αρ. 21279/20-4-2016 απόφαση Δημάρχου Λαμιέων περί υλοποίησης με ίδια 
μέσα της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας  -Λειτουργία ξενώνων 
φιλοξενίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000813, όπου προβλέπονται δαπάνες 
δημοσιότητας.  

7. Την με αρ. 45511/10-11-2020απόφαση Δημάρχου Λαμιέων περί υλοποίησης με ίδια 
μέσα της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας  -Λειτουργία ξενώνων 
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φιλοξενίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000813, όπου προβλέπονται δαπάνες 
δημοσιότητας.  

8. Την αρ. 591/2018 (ΑΔΑ:Ω857ΩΛΚ-0Α6) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Λαμιέων με θέμα περί αποδοχής της με αρ. πρ. 3632/29-11-2018 παράτασης της 
Πράξης με τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Λαμιέων με κωδικό ΟΠΣ 
5000813 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». 

9. Το πρωτογενές αίτημα της δαπάνης με ΑΔΑΜ 21REQ009147116. 
10. Την αναγκαιότητα ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα 

που αφορούν στην έξαρση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Την εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια διαφημιστικού υλικού (φυλλάδια και 

μπάνερ) με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού για την 
εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.7341.0002 
«Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Λαμιέων - ΕΣΠΑ». 

 
 
 

Λαμία, 02/09/2021 
 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ 

 
 

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 
 
 
 
 
 

  

Ευαγγελία Γώγουλου Παρασκευή Βάρσου Παρασκευή Βάρσου 
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