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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2017 Συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Αριθ. Απόφασης

160/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση σκοπιµότητας και διάθεσης
πίστωσης για την πραγµατοποίηση
θεατρικής
παράστασης
στο
11ο
∆ηµοτικό Σχολείο και στην Παιδική
Χορωδία του ∆ήµου Χαλανδρίου

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 10η του µήνα
Απριλίου του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Μ.∆ευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε
Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αριθµ. 11668/6-4-2017 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
21.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ,
ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΓΚΑΚΑΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΡΑΣΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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. Γ.
Λιερός και Π. Αναστασιάδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης προσήλθε η κ. Ε. Κατούφα και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12 ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης προσήλθε η κ. Α. Αθανασούλη.
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 8ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης είπε ότι:
Mας υπεβλήθη η υπ’ αρ. 11316/4-4-2017 εισήγηση του Τµήµατος Σχεδιασµού Πολιτιστικών
∆ράσεων της ∆/νσης Πολιτισµού και ‘Αετοπουλείου’ Πολιτιστικού Κέντρου 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 της παρ.3α του άρθρ.158 του Κ.∆.Κ. (Ν.3463/2006)σύµφωνα µε το οποίο:
«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».
Η ∆ιεύθυνση Πολιτισµού, στο πλαίσιο πραγµατοποίησης θεατρικών παραστάσεων στα δηµόσια
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Α’βάθµιας εκπαίδευσης η οποία εγκρίθηκε µε την 56/2017 απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εισηγείται την πραγµατοποίηση δεύτερης θεατρικής παράστασης στο
11ο ∆ηµοτικό Σχολείο, µετά από σχετική επιστολή λόγω µεγάλου αριθµού µαθητών καθώς και
µία παράσταση στη Παιδική Χορωδία του ∆ήµου.
Για το 11ο ∆ηµοτικό Σχολείο την επανάληψη για τους υπόλοιπους µαθητές της µουσικοθεατρικής
παράστασης «Τι Τρέχει µε την Όπερα ;», από το φωνητικό σύνολο 8tetto(οκτέτο) το κόστος της
οποίας, ανέρχεται στο ποσό των 432,00 € συµπεριλαµβανοµένου του φόρου 8%. Το
παραστατικό πληρωµής θα εκδοθεί στο όνοµα «Ένωση Λυρικών Πρωταγωνιστών Ελλάδος»
(ΕΛΠΕ).
Για την Παιδική Χορωδία του
«“Αγαλµατάκια Ακούνητα...µέρα ή
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
παραστατικό πληρωµής θα εκδοθεί

∆ήµου την πραγµατοποίηση της θεατρικής παράστασης
νύχτα;”» από το Θέατρο ΣΚΑΛΑ. Η δαπάνη της παράστασης,
250,00 € (λόγω απαλλαγής δεν επιβαρύνεται από ΦΠΑ). Το
στο όνοµα «ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΑΛΑ ΑΜΚΕ».

Η ανωτέρω συνολική πίστωση ποσού 682,00 € θα επιβαρύνει τον ΚΑ 15.6471.01 του
προϋπολογισµού οε 2017, για την οποία έχει συνταχθεί η απαιτούµενη Π.Α.Υ µε αριθµό
καταχώρησης 765/2017 στο µητρώο δεσµεύσεως σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016.
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Οι παραπάνω παραστάσεις θα πραγµατοποιηθούν το διάστηµα από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο
του 2017 µετά από συνεννόηση µε τον ∆ιευθυντή του 11ου ∆ηµοτικού Σχολείου και τους
υπευθύνους της Παιδικής Χορωδίας αντίστοιχα.
Η Υπηρεσία ζητά, όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λάβει σχετική απόφαση, σύµφωνα µε την οποία
εγκρίνει τη σκοπιµότητα και τη διάθεση της παραπάνω πίστωσης.
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
Α. την έγκριση σκοπιµότητας για την πραγµατοποίηση δεύτερης θεατρικής παράστασης στο 11ο
∆ηµοτικό Σχολείο, µετά από σχετική επιστολή λόγω µεγάλου αριθµού µαθητών, καθώς και µία
παράσταση στη Παιδική Χορωδία του ∆ήµου.
Οι παραπάνω παραστάσεις θα πραγµατοποιηθούν το διάστηµα από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο
του 2017 µετά από συνεννόηση µε τον ∆ιευθυντή του 11ου ∆ηµοτικού Σχολείου και τους
υπευθύνους της Παιδικής Χορωδίας αντίστοιχα.
Β. την έγκριση της συνολικής πίστωσης ποσού 682,00 €, η οποία θα επιβαρύνει τον ΚΑ
15.6471.01 του προϋπολογισµού οε 2017, για την οποία έχει συνταχθεί η απαιτούµενη Π.Α.Υ µε
αριθµό καταχώρησης 765/2017 στο µητρώο δεσµεύσεως σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.
80/2016.
Για το 11ο ∆ηµοτικό Σχολείο την επανάληψη για τους υπόλοιπους µαθητές της µουσικοθεατρικής
παράστασης «Τι Τρέχει µε την Όπερα ;», από το φωνητικό σύνολο 8tetto(οκτέτο) το κόστος της
οποίας, ανέρχεται στο ποσό των 432,00 € συµπεριλαµβανοµένου του φόρου 8%.
Το παραστατικό πληρωµής θα εκδοθεί στο όνοµα «Ένωση Λυρικών Πρωταγωνιστών Ελλάδος»
(ΕΛΠΕ).
Για την Παιδική Χορωδία του ∆ήµου την πραγµατοποίηση της θεατρικής παράστασης
«“Αγαλµατάκια Ακούνητα...µέρα ή νύχτα;”» από το Θέατρο ΣΚΑΛΑ. Η δαπάνη της παράστασης,
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 250,00 € (λόγω απαλλαγής δεν επιβαρύνεται από ΦΠΑ).
Το παραστατικό πληρωµής θα εκδοθεί στο όνοµα «ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΑΛΑ ΑΜΚΕ».

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 160/2017.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Χαλάνδρι, 12/4/2017
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΛΙΕΡΟΣ Γ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ.,
ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β.,
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι.,
ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆., ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ.,
ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ.,
ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ.,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Π., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.

3

