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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. 9ης/2018 Συνεδρίασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθ. Απόφασης  225/2018  

                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για 
την πραγµατοποίηση των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων της 1ης 

περιόδου από 1 Ιουλίου έως 3 
Αυγούστου στο πλαίσιο του 
Φεστιβάλ Ρεµατιάς 2018 

 
Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα τη 16η του µήνα 
Μαΐου του έτους 2018, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε Συνεδρίαση 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αριθµ. 17268/11-05-2018 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 
23. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ 
ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ 
ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 
ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 
ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
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 συζήτησης προσήλθαν οι κ.κ. Α. 
Αθανασούλη, Α. Νταβίας, Θ. Βαρδουλάκης και Γ. Λιερός, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Χριστούλη, Ν. Πράσσος και Χ. Κασίµης, 
πριν τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Θ. Αλεξίου, κατά τη 
διάρκεια συζήτησης του 8ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Λαµπρόπουλος 
και Α. Καζάνη και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
προσήλθαν οι κ.κ. Π. Αναστασιάδης, Χ. Μάζη και Κ. Φασίτσα. 
  
Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Κουράσης, Μ. Κόσσυβας, Π. Αναστασιάδης και Χ. Κασίµης, στο 24ο θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π. Λαµπρόπουλος, πριν τη συζήτηση του 26ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Γ. Θωµάς, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 26ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Χ. Μάζη και πριν τη συζήτηση του 28ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας. 
 
Ο κ. Κ. Αγγελής αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
και προσήλθε στο 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος κ. Ε. Γαλάνη και η κ. Β. Βαζάκα 
αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και προσήλθαν πριν τη 
συζήτηση του 25ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και ο κ. Ν. Πράσσος αποχώρησε πριν τη 
συζήτηση του 26ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και προσήλθε πριν τη συζήτηση του 27ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος δεν προσήλθε αν και ειδοποιήθηκε νόµιµα.  Με την υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 240/28-02-2017 απόφαση ∆ηµάρχου, τον ∆ήµαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήµαρχος 
Πολιτισµού, κ. Σέργιος Γκάκας. 
 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την 
τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του 14ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο Πολιτισµού κ. Σέργιου 
Γκάκα, ο οποίος αναφερόµενος στην υπ΄αρ. 17689/15-05-2018 εισήγηση του Τµήµατος 
Σχεδιασµού πολιτιστικών δράσεων της ∆ιεύθυνσης Πολιτισµού και «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» 
πολιτιστικού κέντρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 σχετικά µε τις αρµοδιότητες του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
2. 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». 
 
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Ρεµατιάς 2018, η υπηρεσία ζητά να ληφθεί απόφαση 
για την έγκριση της διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 50.436,72€, για την πραγµατοποίηση 
των παρακάτω πολιτιστικών εκδηλώσεων για την 1η περίοδο του Φεστιβάλ από 1 Ιουλίου έως 3 
Αυγούστου 2018, την παραγωγή και το κόστος των οποίων θα αναλάβει ο ∆ήµος Χαλανδρίου: 
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- Τρίτη 10 Ιουλίου, συναυλία µε την ΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ και τον πιανίστα ΘΟ∆ΩΡΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. Μελωδίες των Μάνου Χατζιδάκι, Αγγελάκα, Παυλίδη, Θάνου Μικρούτσικου, 
Θανάση Παπακωνσταντίνου, Μίκη Θεοδωράκη και Σταµάτη Κραουνάκη κ.α Η παράσταση 
πλαισιώνεται από µια υπέροχη χορογραφία, δύο εξαιρετικών χορευτών.  
Το συνολικό – µεικτό κόστος της παράστασης, ανέρχεται στο ποσό των 2.852,00€. 
 
- Τετάρτη 11 Ιουλίου, ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΙ. Συναυλία από το συγκρότηµα του Παύλου 
Σιδηρόπουλου µε τραγούδια του Παύλου, δικά τους καθώς και διασκευές γνωστών τραγουδιών. 
Το συνολικό – µεικτό κόστος της παράστασης, ανέρχεται στο ποσό των 2.170,00€. 
 
- Παρασκευή 13 Ιουλίου, συναυλία παραδοσιακού τραγουδιού από δύο 
συγκροτήµατα την «Κανελλόριζα» & το «Ξέφραγο Αµπέλι», σύνολο οκτώ καλλιτεχνών. 
Το συνολικό – µεικτό κόστος της παράστασης, ανέρχεται στο ποσό των 2.783,92,00€  
 
- Σάββατο 14 Ιουλίου, τραγούδια της Μεσογείου, µε την Lamia Bedioui και τετραµελή 
ορχήστρα µε παραδοσιακά όργανα.  
Το συνολικό – µεικτό κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00€. 
 
- Τετάρτη 18 Ιουλίου, «Από τον Σουγιούλ στον Χατζηδάκη», Από τη Φιλαρµονική του 
∆ήµου.*  
Το συνολικό – µεικτό κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 1.116,00€. 
 
- Παρασκευή 20 Ιουλίου, ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ 
ΣΥΝΘΕΤΗ ΛΙΝΟΥ ΚΟΚΟΤΟΥ, Με την Νένα Βενετσάνου, τον Νίκο Ανδρουλάκη, την Ελένη 
Γιώργου, τον Πάνο Μπούσαλη και 6µελή ορχήστρα.  
Το συνολικό – µεικτό κόστος της παράστασης, ανέρχεται στο ποσό των 4.154,00€. 
 
- Σάββατο 21 Ιουλίου, "Ο SOLE MIO". Αγαπηµένες µελωδίες από γνωστές όπερες, 
µιούζικαλ, ιταλικές καντσονέτες, ισπανικές θαρθουέλες και τραγούδια από όλο τον κόσµο και την 
Ελλάδα. Ερµηνεύουν: Αντώνης Κορωναίος – τενόρος, Σταµάτης Μπερής – τενόρος, ∆ηµήτρης 
Αλεξανδρίδης – τενόρος, µε τη συνοδεία 8µελούς ορχήστρας δωµατίου. ∆ιευθύνει ο µαέστρος 
και ενορχηστρωτής Θοδωρής Λεµπέσης.  
Το συνολικό – µεικτό κόστος της παράστασης, ανέρχεται στο ποσό των 4.960,00€. 
 
- ∆ευτέρα 23 Ιουλίου, TAKIM, έξι κορυφαίοι δεξιοτέχνες της ελληνικής δηµοτικής µουσικής. 
µια παράσταση-αφιέρωµα στη µουσική παράδοση των Ελλήνων µεταναστών στις ΗΠΑ, που 
επιµελείται και παρουσιάζει ο Λάµπρος Λιάβας. Με Special guests τον Πετρολούκα Χαλκιά.  
Το συνολικό – µεικτό κόστος της παράστασης, ανέρχεται στο ποσό των 9.300,00€.  
 
- Τετάρτη 25 Ιουλίου, Αφιέρωµα στον ΜΑΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, µε τον ΘΑΝΟ ΟΛΥΜΠΙΟ & 
την ΛΙΖΕΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.  
Το συνολικό – µεικτό κόστος της παράστασης, ανέρχεται στο ποσό των 3.000,80€. 
 
- Πέµπτη 26 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, Our Festival 4. Φεστιβάλ εναλλακτικών 
καλλιτεχνικών σχηµάτων που περιλαµβάνει θέατρο, µουσική, χορό και µικτά θεάµατα, µε 22  
συνολικά δράσεις.  
Το συνολικό – µεικτό κόστος της παράστασης, ανέρχεται στο ποσό των 18.600,00€. 
 

*Οι δαπάνες που αφορούν στις συναυλίες της Φιλαρµονικής θεωρούνται απαραίτητες για την 
καλλιτεχνική αρτιότητα των συναυλιών και δεν υπάρχουν αντίστοιχοι µουσικοί στο υπάρχον 
προσωπικό. 
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Το σύνολο της δαπάνης για την πραγµατοποίηση των παραπάνω εκδηλώσεων ανέρχεται στο 
συνολικό µεικτό ποσό των 50.436,72€ και έχει προβλεφθεί ανάλογη πίστωση, σε βάρος του ΚΑ 
15.6471.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου, Ο.Ε 2018 ποσού 31.836,72€ και έχει συνταχθεί η 
υπ’ αρ. 1187/2018 Π.Α.Υ και σε βάρος του ΚΑ 15.6114.05  του προϋπολογισµού του ∆ήµου, 
Ο.Ε. 2018 ποσού 18.600,00€ και έχει συνταχθεί η υπ’ αρ. 1188/2018 Π.Α.Υ. και έλαβε αριθµό 
πρωτογενούς αιτήµατος (Α∆ΑΜ) 18REQ003097645. 

Για όλες τις εκδηλώσεις θα συναφθεί συµφωνητικό, το οποίο θα υπογραφεί από τον ∆ήµαρχο και 
τους υπεύθυνους των παραστάσεων, στο οποίο θα αναλύονται οι υποχρεώσεις των δύο 
συµβαλλοµένων.  

Η είσοδος για τις παραπάνω εκδηλώσεις θα είναι ελεύθερη. 

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία ζητά να ληφθεί απόφαση για την έγκριση διάθεσης πίστωσης 
ποσού 50.436,72€, για την πραγµατοποίηση των παραπάνω εκδηλώσεων και την εξουσιοδότηση 
του ∆ηµάρχου κ. Συµεών (Σίµου) Ρούσσου, για την ανάθεσή τους στους ανάλογους φορείς. 
 

Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος Πολιτισµού προέβη στη διόρθωση της παραγράφου: 

«Το σύνολο της δαπάνης για την πραγµατοποίηση των παραπάνω εκδηλώσεων ανέρχεται στο 
συνολικό µεικτό ποσό των 50.436,72€ και έχει προβλεφθεί ανάλογη πίστωση, σε βάρος του ΚΑ 
15.6471.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου, Ο.Ε 2018 ποσού 31.836,72€ και έχει συνταχθεί η 
υπ’ αρ. 1187/2018 Π.Α.Υ και σε βάρος του ΚΑ 15.6114.05  του προϋπολογισµού του ∆ήµου, 
Ο.Ε. 2018 ποσού 18.600,00€ και έχει συνταχθεί η υπ’ αρ. 1188/2018 Π.Α.Υ. και έλαβε αριθµό 
πρωτογενούς αιτήµατος (Α∆ΑΜ) 18REQ003097645.» 

ως κάτωθι: 

«Το σύνολο της δαπάνης για την πραγµατοποίηση των παραπάνω εκδηλώσεων ανέρχεται στο 
συνολικό µεικτό ποσό των 50.436,72€ και επιµερίζεται ως ακολούθως: 
Α) Ποσό 31.836,72€ για την πραγµατοποίηση των εκδηλώσεων στο Φεστιβάλ της Ρεµατιάς της 
1ης περιόδου (από 1η Ιουλίου έως 25 Ιουλίου 2018) η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.01 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2018, όπου υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση.  
Β) Ποσό 18.600,00€ για την πραγµατοποίηση των εκδηλώσεων στο Φεστιβάλ της Ρεµατιάς της 
2ης περιόδου (από 26 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου – OUR FESTIVAL 4), η οποία θα βαρύνει τον 
15.6114.05, του προϋπολογισµού του ∆ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2018, όπου υπάρχει 
εγγεγραµµένη πίστωση.» 
 
 
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 

 
1) την έγκριση της διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 50.436,72€, για την πραγµατοποίηση 
των παρακάτω πολιτιστικών εκδηλώσεων για την 1η περίοδο του Φεστιβάλ από 1 Ιουλίου έως 3 
Αυγούστου 2018, την παραγωγή και το κόστος των οποίων θα αναλάβει ο ∆ήµος Χαλανδρίου: 
 
- Τρίτη 10 Ιουλίου, συναυλία µε την ΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ και τον πιανίστα ΘΟ∆ΩΡΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. Μελωδίες των Μάνου Χατζιδάκι, Αγγελάκα, Παυλίδη, Θάνου Μικρούτσικου, 
Θανάση Παπακωνσταντίνου, Μίκη Θεοδωράκη και Σταµάτη Κραουνάκη κ.α Η παράσταση 
πλαισιώνεται από µια υπέροχη χορογραφία, δύο εξαιρετικών χορευτών.  
Το συνολικό – µεικτό κόστος της παράστασης, ανέρχεται στο ποσό των 2.852,00€. 
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- Τετάρτη 11 Ιουλίου, ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΙ. Συναυλία από το συγκρότηµα του Παύλου 
Σιδηρόπουλου µε τραγούδια του Παύλου, δικά τους καθώς και διασκευές γνωστών τραγουδιών. 
Το συνολικό – µεικτό κόστος της παράστασης, ανέρχεται στο ποσό των 2.170,00€. 
 
- Παρασκευή 13 Ιουλίου, συναυλία παραδοσιακού τραγουδιού από δύο 
συγκροτήµατα την «Κανελλόριζα» & το «Ξέφραγο Αµπέλι», σύνολο οκτώ καλλιτεχνών. 
Το συνολικό – µεικτό κόστος της παράστασης, ανέρχεται στο ποσό των 2.783,92,00€  
 
- Σάββατο 14 Ιουλίου, τραγούδια της Μεσογείου, µε την Lamia Bedioui και τετραµελή 
ορχήστρα µε παραδοσιακά όργανα.  
Το συνολικό – µεικτό κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00€. 
 
- Τετάρτη 18 Ιουλίου, «Από τον Σουγιούλ στον Χατζηδάκη», Από τη Φιλαρµονική του 
∆ήµου.*  
Το συνολικό – µεικτό κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 1.116,00€. 
 
- Παρασκευή 20 Ιουλίου, ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ 
ΣΥΝΘΕΤΗ ΛΙΝΟΥ ΚΟΚΟΤΟΥ, Με την Νένα Βενετσάνου, τον Νίκο Ανδρουλάκη, την Ελένη 
Γιώργου, τον Πάνο Μπούσαλη και 6µελή ορχήστρα.  
Το συνολικό – µεικτό κόστος της παράστασης, ανέρχεται στο ποσό των 4.154,00€. 
 
- Σάββατο 21 Ιουλίου, "Ο SOLE MIO". Αγαπηµένες µελωδίες από γνωστές όπερες, 
µιούζικαλ, ιταλικές καντσονέτες, ισπανικές θαρθουέλες και τραγούδια από όλο τον κόσµο και την 
Ελλάδα. Ερµηνεύουν: Αντώνης Κορωναίος – τενόρος, Σταµάτης Μπερής – τενόρος, ∆ηµήτρης 
Αλεξανδρίδης – τενόρος, µε τη συνοδεία 8µελούς ορχήστρας δωµατίου. ∆ιευθύνει ο µαέστρος 
και ενορχηστρωτής Θοδωρής Λεµπέσης.  
Το συνολικό – µεικτό κόστος της παράστασης, ανέρχεται στο ποσό των 4.960,00€. 
 
- ∆ευτέρα 23 Ιουλίου, TAKIM, έξι κορυφαίοι δεξιοτέχνες της ελληνικής δηµοτικής µουσικής. 
µια παράσταση-αφιέρωµα στη µουσική παράδοση των Ελλήνων µεταναστών στις ΗΠΑ, που 
επιµελείται και παρουσιάζει ο Λάµπρος Λιάβας. Με Special guests τον Πετρολούκα Χαλκιά.  
Το συνολικό – µεικτό κόστος της παράστασης, ανέρχεται στο ποσό των 9.300,00€.  
 
- Τετάρτη 25 Ιουλίου, Αφιέρωµα στον ΜΑΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, µε τον ΘΑΝΟ ΟΛΥΜΠΙΟ & 
την ΛΙΖΕΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.  
Το συνολικό – µεικτό κόστος της παράστασης, ανέρχεται στο ποσό των 3.000,80€. 
 
- Πέµπτη 26 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, Our Festival 4. Φεστιβάλ εναλλακτικών 
καλλιτεχνικών σχηµάτων που περιλαµβάνει θέατρο, µουσική, χορό και µικτά θεάµατα, µε 22  
συνολικά δράσεις.  
Το συνολικό – µεικτό κόστος της παράστασης, ανέρχεται στο ποσό των 18.600,00€. 
 

*Οι δαπάνες που αφορούν στις συναυλίες της Φιλαρµονικής θεωρούνται απαραίτητες για την 
καλλιτεχνική αρτιότητα των συναυλιών και δεν υπάρχουν αντίστοιχοι µουσικοί στο υπάρχον 
προσωπικό. 
 
Το σύνολο της δαπάνης για την πραγµατοποίηση των παραπάνω εκδηλώσεων ανέρχεται στο 
συνολικό µεικτό ποσό των 50.436,72€ και επιµερίζεται ως ακολούθως: 
 
Α) Ποσό 31.836,72€ για την πραγµατοποίηση των εκδηλώσεων στο Φεστιβάλ της Ρεµατιάς της 
1ης περιόδου (από 1η Ιουλίου έως 25 Ιουλίου 2018) η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.01 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2018, όπου υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση.  
Για την ανωτέρω πίστωση έχει συνταχθεί η υπ΄αρ. 1187/2018 Π.Α.Υ. 
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Β) Ποσό 18.600,00€ για την πραγµατοποίηση των εκδηλώσεων στο Φεστιβάλ της Ρεµατιάς της 
1ης περιόδου (από 26 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου – OUR FESTIVAL 4), η οποία θα βαρύνει τον 
15.6114.05, του προϋπολογισµού του ∆ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2018, όπου υπάρχει 
εγγεγραµµένη πίστωση. 
Για την ανωτέρω πίστωση έχει συνταχθεί η υπ΄αρ. 1188/2018 Π.Α.Υ. 

Επίσης έλαβε αριθµό πρωτογενούς αιτήµατος (Α∆ΑΜ) 18REQ003097645.» 

Για όλες τις εκδηλώσεις θα συναφθεί συµφωνητικό, το οποίο θα υπογραφεί από τον ∆ήµαρχο και 
τους υπεύθυνους των παραστάσεων, στο οποίο θα αναλύονται οι υποχρεώσεις των δύο 
συµβαλλοµένων.  

Η είσοδος για τις παραπάνω εκδηλώσεις θα είναι ελεύθερη. 

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

2) την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου κ. Συµεών (Σίµου) Ρούσσου, για την ανάθεσή τους στους 
ανάλογους φορείς. 
 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 225/2018. 
 
Γι’  αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
              Χαλάνδρι, 17/05/2018 
                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

            ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε.,  ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., 
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι.,  
ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., 
ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆., ΜΠΟΥΜΠΑ – 
ΚΑΛΤΣΑΚΑ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ.,  ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., 
ΝΙΩΤΗ Ε., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΑΖΑΝΗ Α., 
ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., 
ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΘΩΜΑΣ Γ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α., 
ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ.,  ΜΑΖΗ Χ.,  
ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
Α., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ. 
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