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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αρ. 29ης/2017 Συνεδρίασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθ. Απόφασης  589/2017  

                    Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 
548/2017 απόφασης που αφορά 
την έγκριση σκοπιµότητας και 
διάθεσης πίστωσης πολυετούς 
δαπάνης για τη λειτουργία της 
∆ηµοτικής – Πολυφωνικής 
Χορωδίας του ∆ήµου Χαλανδρίου 

 
Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα τη 13η του 
µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε 
σε Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αρ. 45947/08-12-2017 
έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στον ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους 
∆ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆. και Ε.Η.∆.. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 29. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, 
ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΣΙΓΚΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, 
ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, 
ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, 
ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
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Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Α. 
Καζάνη και Ν. Πανταζής και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου Ε.Η.∆. θέµατος προσήλθε ο κ. 
Γ. Λιερός. 
 
Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Μ. 
Κόσσυβας. 
 
Μεταβολές: Μετά από πρόταση της Προέδρου το 15ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
αποσύρθηκε. 
 
Κληθείς παρίσταται ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος.  
 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των 
πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 7ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης, είπε ότι: 
 
Μας υπεβλήθη η υπ΄αρ. 45255/05-12-2017 εισήγηση από το Τµήµα ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής 
και Μουσικής Εκπαίδευσης της ∆ιεύθυνσης Πολιτισµού, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Αρµοδιότητες – Άσκηση αρµοδιοτήτων ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» το οποίο συµπληρώθηκε µε το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Πρόσθετες 
αρµοδιότητες δήµων» 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 σχετικά µε τις αρµοδιότητες του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και Υπηρεσιών» 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 9 
του άρθρου 209 παρ. 9 εδάφιο 2 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1του 
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 
5. Την υπ. αρ. 338/2016 απόφαση ∆.Σ. περί έγκρισης σκοπιµότητας για την ανάπτυξη 
δράσεων στον καλλιτεχνικό και επιστηµονικό τοµέα 
6. Την υπ. αρ. 548/2017 απόφαση ∆.Σ., περί έγκρισης σκοπιµότητας και διάθεσης πίστωσης 
πολυετούς δαπάνη, για τη συνέχιση της λειτουργίας της δηµοτικής - πολυφωνικής χορωδίας 
του ∆ήµου Χαλανδρίου.  

Το Τµήµα Φιλαρµονικής και µουσικής εκπαίδευσης της ∆ιεύθυνσης Πολιτισµού, εισηγείται 
τροποποίηση της υπ. αρ. 548/2017 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως προς τον χρόνο 
λειτουργίας της πολυφωνικής χορωδίας. 
Συγκεκριµένα έχει εγκριθεί µε την ανωτέρω απόφαση η συνέχιση λειτουργίας της 
πολυφωνικής χορωδίας για τα έτη 2017-2018 και 2019. 
Επειδή το χρονικό διάστηµα των τριών ετών είναι πολύ µεγάλο, η υπηρεσία ζητά να ληφθεί 
απόφαση για την έγκριση δαπάνης για τη συνέχιση της λειτουργίας της Πολυφωνικής Μεικτής 
Χορωδίας του ∆ήµου Χαλανδρίου, η οποία θα συνεχίσει να πλαισιώνει τις εκδηλώσεις της 
Φιλαρµονικής αλλά και να λειτουργεί ως αυτόνοµη παρουσία, για το διάστηµα από το 
∆εκέµβριο του 2017 έως τον ∆εκέµβριο του 2018.  

Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τµηµατικά, είτε εξ 
ολοκλήρου το επόµενο ή τα επόµενα οικονοµικά έτη, στο άρθρο 67 παρ. 3 του Ν 4270/14, 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν 4337/2015, αναφέρεται 
ότι: Συγκεκριµένα, για τους δήµους, τις περιφέρειες και τα νοµικά πρόσωπα αυτών που 
περιλαµβάνονται στους φορείς της γενικής κυβέρνησης, η ανάληψη των πολυετών 
υποχρεώσεων εγκρίνεται από το αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο (οικονοµική επιτροπή, 
δηµοτικό ή διοικητικό συµβούλιο κ.λ.π.). Η απόφαση κοινοποιείται στην εποπτεύουσα αρχή και 
λαµβάνεται υπ’ όψη κατά τον έλεγχο του προϋπολογισµού καθενός από τα έτη, στα οποία 
εκτείνεται η δαπάνη. 
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Στις περιπτώσεις τµηµατικής πραγµατοποίησης δαπάνης που εκτείνεται σε περισσότερα του 
ενός οικονοµικά έτη στην απόφαση ανάληψη υποχρέωσης περιλαµβάνονται: 
 το ύψος της απαιτούµενης συνολικής δαπάνης 
 το ποσό κατ΄ έτος ( Z΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΑΞΗ 111/ 2012, Ελ. Συν. Κλιµ. Z Πράξη 5/2014) 
 Ο Κωδικός Αριθµός Εξόδου. 
 Το τυχόν προηγούµενο ύψος υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στον ίδιο Κ.Α.Ε..  

Τα ποσά που θα προκύψουν µε την τροποποίηση είναι τα εξής:  
Η συνολική δαπάνη, της συνέχισης της λειτουργίας της ∆ηµοτικής Πολυφωνικής Μεικτής 
Χορωδίας, θα ανέλθει στο ποσό των 24.800,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και θα 
επιβαρύνει τον Κ.Α. 15.6114.03 του Προϋπολογισµού του ∆ήµου τµηµατικά από το Ο.Ε. 2017 
εώς και το Ο.Ε. 2018, ενώ το µέρος της δαπάνης που αφορά στο τρέχον Ο.Ε. 2017 ανέρχεται 
στο ποσό των 3.080,00 €. 

Για την αντιµετώπιση της δαπάνης έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του 
∆ήµου O.E. 2017 σε βάρος του Κ.Α. 15.6114.03 και έχει εκδοθεί η Πρόταση Ανάληψης 
Υποχρέωσης (ΠΑΥ) 1541/1-11-2017, ως εξής: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017 
Κ.Α  15.6114.03 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αµοιβές εκπαιδευτικών-καλλιτεχνών για την εκπόνηση εκπαιδευτικών -
καλλιτεχνικών εργαστηρίων. 
ΠΟΣΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ: 3.080,00€  
 
Το ποσό που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 σε βάρος του 
αντίστοιχου Κ.Α. έχει ως εξής: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018 
Κ.Α:  15.6114.03 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αµοιβές εκπαιδευτικών-καλλιτεχνών για την εκπόνηση εκπαιδευτικών-
καλλιτεχνικών εργαστηρίων. 
ΠΟΣΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ: 21.720,00€ 
  
Με βάση τα παραπάνω, και λαµβάνοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10 «Πρόγραµµα Καλλικράτης», σύµφωνα µε το 
οποίο προβλέπεται ότι η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση δαπανών καθώς και 
τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 3 του Ν. 4270/14, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν 4337/2015  
3. Το Π.∆. 80/2016   
4. Την µε αριθµό: 1541/1-11-2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης 
 
Η Υπηρεσία ζητά να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της πολυετούς δαπάνης, η οποία 
κατανέµεται στα έτη 2017 και 2018 συνολικού ύψους 24.800,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24% και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου, ως 
εξής: 
 
Στο τρέχον οικονοµικό έτος 2017 ποσό 3.080,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 15.6114.03 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017, ως κατωτέρω: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017 
Κ.Α: 15.6114.03 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αµοιβές εκπαιδευτικών - καλλιτεχνών για την εκπόνηση εκπαιδευτικών 
- καλλιτεχνικών εργαστηρίων. 
ΠΟΣΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ: 3.080,00 € 
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Για το οικονοµικό έτος 2018 ποσό 21.720,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 15.6114.03, του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, ως κατωτέρω:  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018 
Κ.Α: 15.6114.03 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αµοιβές εκπαιδευτικών - καλλιτεχνών για την εκπόνηση εκπαιδευτικών 
- καλλιτεχνικών εργαστηρίων. 
ΠΟΣΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ: 21.720,00 € 

Με την έναρξη κάθε επόµενου οικονοµικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης 
αυτής, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αµέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι 
αποφάσεις ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το µέρος που αφορούν στην 
εναποµείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός του έτους αυτού. 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής 
προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του 
οικονοµικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη. 

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία ζητά να ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση της υπ. αρ. 
548/2017 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως ανωτέρω, για τη συνέχιση της λειτουργίας της 
προαναφερθείσας χορωδίας.  
 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και 
αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το 
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου 
αποφασίζει οµόφωνα 

 
την τροποποίηση της υπ. αρ. 548/2017 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που αφορά: 
στην έγκριση σκοπιµότητας της διάθεσης της πολυετούς δαπάνης, η οποία κατανέµεται στα έτη 
2017 και 2018 συνολικού ύψους 24.800,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και στη 
διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου, για τη συνέχιση 
λειτουργίας της πολυφωνικής χορωδίας, ως εξής: 
 
Στο τρέχον οικονοµικό έτος 2017 ποσό 3.080,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 15.6114.03 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017, ως κατωτέρω: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017 
Κ.Α: 15.6114.03 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αµοιβές εκπαιδευτικών - καλλιτεχνών για την εκπόνηση εκπαιδευτικών 
- καλλιτεχνικών εργαστηρίων. 
ΠΟΣΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ: 3.080,00 € 
 
Για το οικονοµικό έτος 2018 ποσό 21.720,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 15.6114.03, του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, ως κατωτέρω:  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018 
Κ.Α: 15.6114.03 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αµοιβές εκπαιδευτικών - καλλιτεχνών για την εκπόνηση εκπαιδευτικών 
- καλλιτεχνικών εργαστηρίων. 
ΠΟΣΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ: 21.720,00 € 
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Με την έναρξη κάθε επόµενου οικονοµικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης 
αυτής, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αµέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι 
αποφάσεις ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το µέρος που αφορούν στην 
εναποµείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός του έτους αυτού. 

Τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα θα εκδοθούν επ’ ονόµατι των δικαιούχων προς είσπραξη. 

Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής 
προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του 
οικονοµικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη. 
 
 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 589/2017. 
 
Γι’  αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
           Χαλάνδρι, 14/12/2017 
                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

            ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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