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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' αριθµ. 26ης/2017 Συνεδρίασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθ. Απόφασης  561/2017  

                   Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Έγκριση σκοπιµότητας και έγκριση 
πίστωσης για πραγµατοποίηση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων του ∆ήµου 
Χαλανδρίου, κατά την περίοδο των 
εορτών των Χριστουγέννων 

 
Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 15η του µήνα 
Νοεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε 
Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αριθµ. 42038/10-11-2017 έγγραφη 
πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο ∆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.∆.. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 
33. 
 

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, 
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΑ – 
ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, 
ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΣΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ,  ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ 
ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ηµερησίας συζήτησης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Νταβίας, 
Π. Τζούρας και Γ. Λιερός και πριν τη συζήτηση του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
προσήλθαν οι κ.κ. Π. Λαµπρόπουλος, Χ. Μάζη και Κ. Φασίτσα.  
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Αποχωρήσεις: Ουδείς. 
 
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 3ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
 
Μας υπεβλήθη η υπ’ αριθµ. 42421/14-11-2017 εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων & 
Γραµµατείας ∆ηµάρχου στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Ο ∆ήµος Χαλανδρίου υποδέχεται µε ένα πλούσιο πρόγραµµα τα Χριστούγεννα, προκειµένου να 
δηµιουργηθεί µια εορταστική ατµόσφαιρα στην πόλη για µικρούς και µεγάλους. Από την 
Παρασκευή 8 ∆εκεµβρίου αρχίζουν οι εορταστικές εκδηλώσεις σε όλα τα σηµεία της πόλης µας, 
και θα διαρκέσουν σχεδόν έναν µήνα. Στο πλούσιο πρόγραµµα, για µικρούς και µεγάλους, 
περιλαµβάνονται µουσικές, θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια κατασκευών, δρώµενα και 
εκπλήξεις αλλά και ένα πραγµατικό χριστουγεννιάτικο χωριό, αφού στο χώρο της κεντρικής 
πλατείας θα τοποθετηθούν ξύλινα σπιτάκια στα οποία θα στεγαστούν το σπίτι του Αϊ Βασίλη, το 
ταχυδροµείο του, ζαχαροπλαστική κ.λ.π. 

Ειδικότερα οι εκδηλώσεις αφιερώνονται στα παιδιά δίνοντας τη δυνατότητα να συµµετέχουν και 
να εκφραστούν δηµιουργικά, να απολαύσουν µαζί µε τους γονείς τους δρώµενα, και δηµιουργικά 
εργαστήρια. To σκηνικό συµπληρώνεται από το γιορτινό Χριστουγεννιάτικο τρενάκι και το 
φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο.  

Την Παρασκευή 8 ∆εκεµβρίου, ξεκινάει ο επίσηµος εορτασµός των Χριστουγέννων µε τη 
φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Η ηµέρα του ανάµµατος του δέντρου που 
σηµατοδοτεί και την έναρξη των Χριστουγεννιάτικων εορτών για το ∆ήµο µας, θα συνοδεύεται 
µε πυροτεχνήµατα, καλλιτέχνες του δρόµου, ξυλοπόδαρους και  την παρουσία της Φιλαρµονικής 
του ∆ήµου µας. 

  
Παράλληλα, ο Σύλλογος Ποντίων Χαλανδρίου « Ο Ακρίτας», θα τραγουδήσει παραδοσιακά  
κάλαντα στην κεντρική πλατεία και στους πεζόδροµους της πόλης µας, ενώ η  Μουσικοθεατρική 
Οµάδα ΤΡΟΜΠΕΤΙΝΙ,  η οποία απαρτίζεται από παρέα από τροµπετίστες, µουσικούς & ηθοποιούς 
θα παρουσιάσει  παραµύθια χρησιµοποιώντας τις  δικές της µουσικές και τραγούδια. 

Ένα show γεµάτο τεράστιες σαπουνόφουσκες θα  ζωντανέψει  µπροστά στα µάτια των µικρών 
παιδιών και  θα ξεκινήσει  ένα ονειρεµένο παιχνίδι.  

Ο Λαογραφικός Όµιλος Χανίων σε συνεργασία µε την Ένωση Κρητών Χαλανδρίου θα 
παρουσιάσουν εκδήλωση στο Ίδρυµα Πέτρου Ζήση, η οποία απευθύνεται σε όλους τους 
κατοίκους της πόλης µε δωρεάν είσοδο. Επίσης στο Ίδρυµα Ζήση θα πραγµατοποιηθεί συναυλία 
από τη µικτή χορωδία « Μουσικά Ηχοχρώµατα» υπό τη διεύθυνση του ∆ηµήτρη Μουζάκη. 

Οι κάτοικοι της πόλης θα έχουν την ευκαιρία κατά την εορταστική αυτή περίοδο να 
διασκεδάσουν µέσα από το  «µουσικό ταξίδι» – συναυλία, που θα παρουσιάσει το φωνητικό 
σύνολο 8tetto, στην κεντρική πλατεία της πόλης µας. Ένα µουσικό πρόγραµµα µε  
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, που θα  ταξιδέψουν τους θεατές  από την προκλασική εποχή ως 
το σήµερα κι από την Αµερική ως την Αφρική. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. του άρθρου 32 Ν. 4412/16 µεταξύ των άλλων ορίζεται ότι: 

«……….οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αναθέτουν δηµόσιες συµβάσεις προσφεύγοντας στη 
διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση……..». 
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αα) στόχος της σύµβασης είναι η δηµιουργία ή απόκτηση µοναδικού έργου τέχνης ή 
καλλιτεχνικής εκδήλωσης. 

2. τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρ.158 του Κ.∆.Κ. (Ν.3463/2006) ορίζεται ότι: 

«3. Πιστώσεις που είναι γραµµένες στους οικείους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του 
∆ήµου ή της Κοινότητας µπορεί να διατεθούν, µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού 
συµβουλίου για την πληρωµή δαπανών, που αφορούν: 

α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, µορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές 
εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο ∆ήµος ή η Κοινότητα, εφόσον 
σχετίζονται µε την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται µε την προαγωγή των κοινωνικών και 
οικονοµικών συµφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευµατικών ενδιαφερόντων των κατοίκων 
του». 

 
Συγκεκριµένα το Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων και Γραµµατείας ∆ηµάρχου για την 
πραγµατοποίηση των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων µε ψυχαγωγικό, καλλιτεχνικό ή 
εκπαιδευτικό αντικείµενο, για την περίοδο των εορτών, από 8/12 έως 28/12 θα προβεί στις 
κάτωθι δαπάνες ως κάτωθι: 

 Α. Ενοικίαση – εγκατάσταση Χριστουγεννιάτικου τρένου µε 4 βαγόνια σε γραµµές και  ενοικίαση 
– εγκατάσταση 2 ξύλινων σπιτιών διαστάσεων 3m x 4m, στα οποία θα εγκατασταθούν το 
ταχυδροµείο του Αϊ Βασίλη και το εργαστήριο ξωτικών, µε εκτιµώµενο ύψος δαπάνης 
24.180,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6471.02, µε τίτλο: « 
Έξοδα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων»  του Ο.Ε. 2017. Για την αντιµετώπιση της δαπάνης 
έχει εκδοθεί η υπ.αριθµ. 1583/10.11.2017 ΠΑΥ. Επίσης έγινε Πρωτογενές Αίτηµα µε µοναδικό 
αριθµό Α∆ΑΜ: 17REQ002226198 2017-11-10. 

Β. Προµήθεια βεγγαλικών και θεαµατικό show σαπουνόφουσκας, µε εκτιµώµενο µε εκτιµώµενο 
ύψος δαπάνης 800,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α10.6471.02, 
µε τίτλο: «Έξοδα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων»  του Ο.Ε. 2017. Για την αντιµετώπιση της 
δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ.αριθµ. 1584/10.11.2017 ΠΑΥ. 

Γ. ∆απάνη για την αγορά αναµνηστικών ειδών (χριστουγεννιάτικα γούρια), τα οποία θα δοθούν 
στους συµµετέχοντες στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, µε εκτιµώµενο ύψος 
δαπάνης 3.689,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6433, µε 
τίτλο: «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπειών» του Ο.Ε. 2017. Για την αντιµετώπιση της δαπάνης έχει εκδοθεί η 
υπ.αριθ.1585/10.11.2017 ΠΑΥ. Επίσης έγινε Πρωτογενές Αίτηµα µε µοναδικό αριθµό 
Α∆ΑΜ:17REQ002226760 2017-11-10. ∆απάνη για την αγορά αναµνηστικών ειδών για τις  
χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριµνας µε εκτιµώµενο ύψος 
δαπάνης 1.581,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6433,  µε 
τίτλο: «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπειών» του Ο.Ε. 2017. Για την αντιµετώπιση της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ.αριθ. 
1610/15.11.2017 ΠΑΥ. Επίσης έγινε Πρωτογενές Αίτηµα µε µοναδικό αριθµό 
Α∆ΑΜ:17REQ002250479 2017-11-15. ∆απάνη για την αγορά αναµνηστικών δώρων που θα 
δοθούν από το ∆ήµαρχο στους συµµετέχοντες των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων µε 
εκτιµώµενο ύψος δαπάνης 1.488,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 00.6433, µε τίτλο: «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών 
προσώπων και αντιπροσωπειών»  του Ο.Ε. 2017. Για την αντιµετώπιση της δαπάνης έχει εκδοθεί 
η υπ.αριθ.1611/15.11.2017 ΠΑΥ. Επίσης έγινε Πρωτογενές Αίτηµα µε µοναδικό αριθµό 
Α∆ΑΜ:17REQ002250516 2017-11-15. 

∆. Προµήθεια χριστουγεννιάτικων γλυκισµάτων, για τις ανάγκες των χριστουγεννιάτικων 
εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν στην κεντρική πλατεία της πόλης µας, µε εκτιµώµενο 
ύψος δαπάνης 2.232,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
00.643401, µε τίτλο: «Λοιπές ∆απάνες ∆ηµοσιών Σχέσεων» του Ο.Ε. 2017. Για την 
αντιµετώπιση της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ.αριθµ.1586/10.11.2017 ΠΑΥ. Επίσης έγινε 
Πρωτογενές Αίτηµα µε µοναδικό αριθµό Α∆ΑΜ: 17REQ002226647 2017-11-10. 
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Ε. Προµήθεια χριστουγεννιάτικων γλυκισµάτων, για τις ανάγκες των εκδηλώσεων που θα 
πραγµατοποιήσει η Παιδική Βιβλιοθήκη και τα ΚΑΠΗ, µε εκτιµώµενο ύψος δαπάνης 680,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α 00.643401, µε τίτλο: «Λοιπές 
∆απάνες ∆ηµοσιών Σχέσεων»  του Ο.Ε. 2017. Για την αντιµετώπιση της δαπάνης έχει εκδοθεί η 
υπ.αριθµ. 1587/10.11.2017  ΠΑΥ.  

ΣΤ. Αµοιβή καλλιτεχνών για την  εκδήλωση που θα πραγµατοποιήσει  ο Λαογραφικός Όµιλος 
Χανίων σε συνεργασία µε την Ένωση Κρητών Χαλανδρίου, στο Ίδρυµα Πέτρου Ζήση µε 
εκτιµώµενο ύψος δαπάνης 2.232,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α 
106471.01,  µε τίτλο: «Έξοδα Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου»  του Ο.Ε. 2017. Για 
την αντιµετώπιση της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ.αριθµ. 1588/10.11.2017 ΠΑΥ. Επίσης έγινε 
Πρωτογενές Αίτηµα µε µοναδικό αριθµό Α∆ΑΜ: 17REQ002225855. 

Ζ. Αµοιβή καλλιτεχνών για την παράσταση  που θα πραγµατοποιήσει  η  Μουσικοθεατρική Οµάδα 
ΤΡΟΜΠΕΤΙΝΙ µε εκτιµώµενο ύψος δαπάνης 496,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% και θα 
βαρύνει τον Κ.Α 106471.01,  µε τίτλο: «Έξοδα Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου» του 
Ο.Ε. 2017. Για την αντιµετώπιση της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ.αριθµ. 1589/10.11.2017  ΠΑΥ. 

Η. Αµοιβή καλλιτεχνών για την  εκδήλωση που θα πραγµατοποιήσει παρουσιάσει το φωνητικό 
σύνολο 8tetto, στην κεντρική πλατεία της πόλης µας, µε εκτιµώµενο ύψος δαπάνης 1.620,00€ 
συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων κρατήσεων και θα βαρύνει τον Κ.Α. 106471.01,  µε τίτλο: 
«Έξοδα Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου»  του Ο.Ε. 2017. Για την αντιµετώπιση της 
δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ.αριθµ. 1590/10.11.2017 ΠΑΥ. Επίσης έγινε Πρωτογενές Αίτηµα µε 
µοναδικό αριθµό Α∆ΑΜ: REQ002225657 2017-11-10. 

Θ. ∆απάνη για την αγορά τριών µανιταριών θέρµανσης εξωτερικού χώρου, τα οποία θα 
παραµείνουν στο ∆ήµο και θα χρησιµοποιούνται για τις εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιούνται 
στους εξωτερικούς χώρους και  θα διασφαλίζουν κατάλληλες συνθήκες για την οµαλή διεξαγωγή 
και παρακολούθηση των εκδηλώσεων. Το εκτιµώµενο ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό 
των 773,98€ (τρία µανιτάρια εξωτερικού χώρου και τρεις φιάλες προπάνιού 15kg έκαστη) 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.35, µε τίτλο: «Προµήθεια 
Λοιπού Εξοπλισµού» του Ο.Ε. 2017. Για την αντιµετώπιση της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ.αριθµ. 
1591/10.11.2017  ΠΑΥ. 

Ι. ∆απάνη για τη σχεδίαση και την προµήθεια προσκλήσεων, αφισών, προγραµµάτων 
καταχώρησης των εκδηλώσεων και προµήθεια  banners, µε εκτιµώµενο ύψος δαπάνης 
3.224,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6615.03, µε τίτλο: 
«Εκτυπώσεις – εκδόσεις - βιβλιοδετήσεις» του Ο.Ε. 2017. Για την αντιµετώπιση της δαπάνης έχει 
εκδοθεί η υπ.αριθµ. 1592/10.11.2017 ΠΑΥ. Επίσης έγινε Πρωτογενές Αίτηµα µε µοναδικό αριθµό 
Α∆ΑΜ: 17REQ002226502 2017-11-10. 

ΙΑ. Αµοιβή καλλιτεχνών για την παρουσίαση του bubble show και την παρουσία καλλιτεχνών 
(ξυλοπόδαροι, καλλιτέχνες δρόµου κ.λ.π.), διάρκειας δύο ωρών, µε εκτιµώµενο ύψος δαπάνης 
1350,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.643401, µε τίτλο: 
«Λοιπές ∆απάνες ∆ηµοσιών Σχέσεων»  του Ο.Ε. 2017. Για την αντιµετώπιση της δαπάνης έχει 
εκδοθεί η υπ.αριθµ. 1593/10.11.2017 ΠΑΥ. Επίσης έγινε Πρωτογενές Αίτηµα µε µοναδικό αριθµό 
Α∆ΑΜ:17REQ002226715 2017-11-10. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ζητείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως εγκρίνει τη 
σκοπιµότητα και την δαπάνη για την πραγµατοποίηση των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων  στο 
πλαίσιο του εορτασµού των Χριστουγέννων και την πίστωση του ποσού, ως κάτωθι: 

• την πίστωση του ποσού των 24.180,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του 
Κ.Α10.6471.02, µε τίτλο: «Έξοδα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων», 

•  την πίστωση του ποσού των 800,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του 
Κ.Α10.6471.02, µε τίτλο: «Έξοδα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων», 
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•  την πίστωση του ποσού των 3.689,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% εις βάρος του  
Κ.Α. 00.6433, µε τίτλο: «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών»,  

• την πίστωση του ποσού των 2.232,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% εις βάρος του  
Κ.Α 00.643401, µε τίτλο: «Λοιπές ∆απάνες ∆ηµοσιών Σχέσεων»,  

• την πίστωση του ποσού των 680,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% εις βάρος του 
Κ.Α 00.643401, µε τίτλο: «Λοιπές ∆απάνες ∆ηµοσιών Σχέσεων», 

•  την πίστωση του ποσού των 2.232,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% εις βάρος του 
Κ.Α 106471.01,  µε τίτλο: «Έξοδα Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου», 

•  την πίστωση του ποσού των 496,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% εις βάρος του 
Κ.Α 106471.01,  µε τίτλο: «Έξοδα Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου», 

•  την πίστωση του ποσού των 1.620,00€ συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων κρατήσεων 
εις βάρος του Κ.Α. 106471.01, µε τίτλο: «Έξοδα Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων του 
∆ήµου»,   

• την πίστωση του ποσού των 773,98€ (τρία µανιτάρια εξωτερικού χώρου και τρεις φιάλες 
προπάνιού 15kg έκαστη) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α. 
15.7135.35, µε τίτλο: «Προµήθεια Λοιπού Εξοπλισµού» 

•  την πίστωση του ποσού των  3.224,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% εις βάρος του  
Κ.Α. 15.6615.03, µε τίτλο: «Εκτυπώσεις – εκδόσεις - βιβλιοδετήσεις» του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου µας για το Ο.Ε. 2017. 

• την πίστωση του ποσού των 1.350,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% εις βάρος του 
Κ.Α. 00.643401, µε τίτλο: «Λοιπές ∆απάνες ∆ηµοσιών Σχέσεων», του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου µας για το Ο.Ε. 2017. 

          
Oι ανωτέρω δαπάνες, εφόσον δεν υπερβαίνουν το ποσό των 20.000€ όπως ορίζουν οι διατάξεις 
του άρθρου 118 Ν.4412/2016, θα ανατεθούν µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  
 
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 κατά πλειοψηφία 

την έγκριση της σκοπιµότητας και της πίστωσης για την πραγµατοποίηση των  
χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εορτασµού των Χριστουγέννων, από 8/12 έως 
28/12, ως κάτωθι: 

1) πίστωση του ποσού των 24.180,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α. 
10.6471.02, µε τίτλο: «Έξοδα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων», για την ενοικίαση – 
εγκατάσταση Χριστουγεννιάτικου τρένου µε 4 βαγόνια σε γραµµές και  ενοικίαση – εγκατάσταση 
2 ξύλινων σπιτιών διαστάσεων 3m x 4m, στα οποία θα εγκατασταθούν το ταχυδροµείο του Αϊ 
Βασίλη και το εργαστήριο ξωτικών. Για την αντιµετώπιση της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ.αριθµ. 
1583/10.11.2017 ΠΑΥ. Επίσης έγινε Πρωτογενές Αίτηµα µε µοναδικό αριθµό Α∆ΑΜ: 
17REQ002226198 2017-11-10. 

2) πίστωση του ποσού των 800,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α. 
10.6471.02, µε τίτλο: «Έξοδα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων», για την προµήθεια 
βεγγαλικών και θεαµατικό show σαπουνόφουσκας. Για την αντιµετώπιση της δαπάνης έχει 
εκδοθεί η υπ.αριθµ. 1584/10.11.2017 ΠΑΥ. 

3)  πίστωση του ποσού των 3.689,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% εις βάρος του  Κ.Α. 
00.6433, µε τίτλο: «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών 
προσώπων και αντιπροσωπειών», για την αγορά αναµνηστικών ειδών (χριστουγεννιάτικα 
γούρια), τα οποία θα δοθούν στους συµµετέχοντες στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων 
εκδηλώσεων. Για την αντιµετώπιση της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ.αριθ.1585/10.11.2017 ΠΑΥ. 
Επίσης έγινε Πρωτογενές Αίτηµα µε µοναδικό αριθµό Α∆ΑΜ:17REQ002226760 2017-11-10. 
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4)  πίστωση του ποσού 1.581,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α. 
00.6433, µε τίτλο: «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών 
προσώπων και αντιπροσωπειών» του Ο.Ε. 2017 για την αγορά αναµνηστικών ειδών για τις  
χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριµνας. Για την αντιµετώπιση της 
δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ.αριθ. 1610/15.11.2017 ΠΑΥ. Επίσης έγινε Πρωτογενές Αίτηµα µε 
µοναδικό αριθµό Α∆ΑΜ:17REQ002250479 2017-11-15. 

5) πίστωση του ποσού 1.488,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α. 
00.6433, µε τίτλο: «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών 
προσώπων και αντιπροσωπειών»  του Ο.Ε. 2017 για την αγορά αναµνηστικών δώρων που θα 
δοθούν από το ∆ήµαρχο στους συµµετέχοντες των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων µε 
εκτιµώµενο ύψος δαπάνης. Για την αντιµετώπιση της δαπάνης έχει εκδοθεί η 
υπ.αριθ.1611/15.11.2017 ΠΑΥ. Επίσης έγινε Πρωτογενές Αίτηµα µε µοναδικό αριθµό 
Α∆ΑΜ:17REQ002250516 2017-11-15. 

6)  πίστωση του ποσού των 2.232,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% εις βάρος του  Κ.Α. 
00.6434.01, µε τίτλο: «Λοιπές ∆απάνες ∆ηµοσιών Σχέσεων», για την προµήθεια 
χριστουγεννιάτικων γλυκισµάτων, για τις ανάγκες των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που θα 
πραγµατοποιηθούν στην κεντρική πλατεία της πόλης µας. Για την αντιµετώπιση της δαπάνης έχει 
εκδοθεί η υπ.αριθµ.1586/10.11.2017 ΠΑΥ. Επίσης έγινε Πρωτογενές Αίτηµα µε µοναδικό αριθµό 
Α∆ΑΜ: 17REQ002226647 2017-11-10. 

7)  πίστωση του ποσού των 680,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% εις βάρος του Κ.Α 
00.6434.01, µε τίτλο: «Λοιπές ∆απάνες ∆ηµοσιών Σχέσεων», για την προµήθεια 
χριστουγεννιάτικων γλυκισµάτων, για τις ανάγκες των εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιήσει η 
Παιδική Βιβλιοθήκη και τα ΚΑΠΗ. Για την αντιµετώπιση της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ.αριθµ. 
1587/10.11.2017  ΠΑΥ. 

8)  πίστωση του ποσού των 2.232,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% εις βάρος του Κ.Α. 
10.6471.01, µε τίτλο: «Έξοδα Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου», για την αµοιβή 
καλλιτεχνών για την εκδήλωση που θα πραγµατοποιήσει ο Λαογραφικός Όµιλος Χανίων σε 
συνεργασία µε την Ένωση Κρητών Χαλανδρίου, στο Ίδρυµα Πέτρου Ζήση. Για την αντιµετώπιση 
της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ.αριθµ. 1588/10.11.2017 ΠΑΥ. Επίσης έγινε Πρωτογενές Αίτηµα 
µε µοναδικό αριθµό Α∆ΑΜ: 17REQ002225855. 

9)  πίστωση του ποσού των 496,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% εις βάρος του Κ.Α. 
10.6471.01, µε τίτλο: «Έξοδα Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου», για την αµοιβή 
καλλιτεχνών για την παράσταση  που θα πραγµατοποιήσει η Μουσικοθεατρική Οµάδα 
ΤΡΟΜΠΕΤΙΝΙ. Για την αντιµετώπιση της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ.αριθµ. 1589/10.11.2017  
ΠΑΥ. 

10) πίστωση του ποσού των 1.620,00€ συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων κρατήσεων εις 
βάρος του Κ.Α. 10.6471.01, µε τίτλο: «Έξοδα Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου», για 
την  αµοιβή καλλιτεχνών για την εκδήλωση που θα πραγµατοποιήσει το φωνητικό σύνολο 
8tetto, στην κεντρική πλατεία της πόλης µας.  Για την αντιµετώπιση της δαπάνης έχει εκδοθεί η 
υπ.αριθµ. 1590/10.11.2017 ΠΑΥ. Επίσης έγινε Πρωτογενές Αίτηµα µε µοναδικό αριθµό Α∆ΑΜ: 
REQ002225657 2017-11-10. 

11) πίστωση του ποσού των 773,98€ (τρία µανιτάρια εξωτερικού χώρου και τρεις φιάλες 
προπάνιού 15kg έκαστη) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.35, µε 
τίτλο: «Προµήθεια Λοιπού Εξοπλισµού», για την αγορά τριών µανιταριών θέρµανσης εξωτερικού 
χώρου, τα οποία θα παραµείνουν στο ∆ήµο και θα χρησιµοποιούνται για τις εκδηλώσεις που θα 
πραγµατοποιούνται στους εξωτερικούς χώρους και  θα διασφαλίζουν κατάλληλες συνθήκες για 
την οµαλή διεξαγωγή και παρακολούθηση των εκδηλώσεων. Για την αντιµετώπιση της δαπάνης 
έχει εκδοθεί η υπ.αριθµ. 1591/10.11.2017  ΠΑΥ. 
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12)  πίστωση του ποσού των 3.224,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% εις βάρος του  Κ.Α. 
15.6615.03, µε τίτλο: «Εκτυπώσεις – εκδόσεις - βιβλιοδετήσεις» του προϋπολογισµού του 
∆ήµου µας για το Ο.Ε. 2017 για τη σχεδίαση και την προµήθεια προσκλήσεων, αφισών, 
προγραµµάτων καταχώρησης των εκδηλώσεων και προµήθεια  banners. Για την αντιµετώπιση 
της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ.αριθµ. 1592/10.11.2017 ΠΑΥ. Επίσης έγινε Πρωτογενές Αίτηµα 
µε µοναδικό αριθµό Α∆ΑΜ: 17REQ002226502 2017-11-10. 

13) πίστωση του ποσού των 1.350,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% εις βάρος του Κ.Α. 
00.6434.01, µε τίτλο: «Λοιπές ∆απάνες ∆ηµοσιών Σχέσεων», του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
µας για το Ο.Ε. 2017 για την αµοιβή καλλιτεχνών για την παρουσίαση του bubble show και την 
παρουσία καλλιτεχνών (ξυλοπόδαροι, καλλιτέχνες δρόµου κ.λ.π.), διάρκειας δύο ωρών. Για την 
αντιµετώπιση της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ.αριθµ. 1593/10.11.2017 ΠΑΥ. Επίσης έγινε 
Πρωτογενές Αίτηµα µε µοναδικό αριθµό Α∆ΑΜ:17REQ002226715 2017-11-10. 
          
Τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα θα εκδοθούν επ’ ονόµατι των δικαιούχων προς είσπραξη. 
 
Oι ανωτέρω δαπάνες, εφόσον δεν υπερβαίνουν το ποσό των 20.000€ όπως ορίζουν οι διατάξεις 
του άρθρου 118 Ν.4412/2016, θα ανατεθούν µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  
 
Μειοψήφησαν οι κ.κ. Γ. Κουράσης, Κ. Αγγελής, Ε. Νιώτη και Μ. Κόσσυβας. 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 561/2017. 
 
Γι’  αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
           Χαλάνδρι, 16/11/2017 
                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

            ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., 
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., 
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ 
Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., 
ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆., ΜΠΟΥΜΠΑ – 
ΚΑΛΤΣΑΚΑ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ.,  ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., 
ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., 
ΚΑΖΑΝΗ Α., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ι., 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ.,  ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α., 
ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΤΖΟΥΡΑΣ Π., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., 
ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.  
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