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ΕΗΔ ΠΡΑΚΤΙΚΟ με αριθμ. 269 / 2019 

 

ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης επί των προτάσεων της Λάμψη Εκδόσεις Α.Ε. και του 

καλλιτέχνη κ. Κωνσταντίνου Αργυρού 

   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καλλιάφας Αναστάσιος  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τσάκα–Αποστολοπούλου 

Ειρήνη 

ΤΑ ΜΕΛΗ : Τσιώτα-Μάρκου Μαρία, Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης, Σταυρούλιας 

Αλέξιος, Παπαδόπουλος Στέφανος, Αβραμίδης Σάββας, Βαθιώτης Γεώργιος, 

Μακρυδήμα Μαρία 

Αναπληρωματικά: Τσερούλα Αικατερίνη, Κυρίτσης Ηλίας, Αρσενοπούλου-Κιαγιά 

Παρασκευή, Τσίνας Γεώργιος, Αμαξοπούλου Ζωή,, Καλαντώνης Ιωάννης, Πήττα 

Ευγενία, Καραπέτρος Απόστολος, Λεϊμονής Ανδρέας 

Εκ των οποίων παρόντες (8), 

απόντες (1), οι εξής: Σταυρούλιας Αλέξιος 

και οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 2054/31-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπ’ όψη του Σώματος το υπ’ αρ. ένα εκτός της ημερήσιας 

διάταξης θέμα και εισηγήθηκε 

Όπως γνωρίζετε έχει ήδη εγκριθεί ο προγραμματισμός των εκδηλώσεων της εορταστικής 

περιόδου Δεκεμβρίου 2019 – Ιανουαρίου 2020 οι οποίες περιλαμβάνουν εκδηλώσεις 

φορέων και συλλόγων της πόλης, μουσικές, θεατρικές και διαδραστικές παραστάσεις, 

μαθητικές εκδηλώσεις με την διοργάνωση του καθιερωμένου διαγωνισμού Ζωγραφικής, 

παρουσιάσεις βιβλίων, την καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη παρέλαση, μουσικούς του 

δρόμου, face-painting, ξυλοπόδαρους εργαστήρια  και παιχνίδια,  ενώ θα υπάρχει 

μουσική επένδυση και πολιτιστικές δράσεις σε όλο το εμπορικό τρίγωνο. 

Κάθε χρόνο στη διάρκεια των εκδηλώσεων διάρκειας ενός μήνα προγραμματίζουμε και 

τουλάχιστον 4 μεγάλες εκδηλώσεις με τη συμμετοχή αγαπητών στο κοινό καλλιτεχνών, 

προκειμένου να παρέχουμε την μέγιστη  . 

Έτσι και φέτος προγραμματίζουμε την καθιερωμένη πλέον εκδήλωση για την κοπή της 

πίτας, την πανηγυρική εκδήλωση για το άναμμα του δέντρου της πόλης, μια μεγάλη 

εκδήλωση αφιερωμένη στη νεολαία με τον τίτλο «Η πιο γλυκιά μέρα του χρόνου», το 

street party στην Αιμιλίου Βεάκη και μια μεγάλη εκδήλωση παραμονές Χριστουγέννων, 

που θα απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. 

Στα πλαίσια αυτά μας έχει υποβληθεί πρόταση από την Λάμψη Εκδοτική Α.Ε. με 

συνολικό κόστος  18.500,00€  πλέον ΦΠΑ  που περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Street party με Νίκο Μάρκογλου και τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο στις 20/12/2019 
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2. Συναυλία με τον Γιώργο Σαμπάνη στις 21/12/2019 

3. Live Radio με τον Λάμψη 92,3 και παρουσιαστή τον Νίκο Μάρκογκου στις 

30/12/2019 

και θα συνοδεύεται από Radio Promo όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω και που θα 

ενισχύσει και θα επικοινωνεί εν γένει τα δρώμενα του Δήμου μας  και θα βοηθήσει στην  

πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών για την συμμετοχή τους σ΄αυτά. 

• Επικοινωνία από τον Λάμψη 92,3  

Διάστημα Επικοινωνίας: 16/11/2019 – 24/12/2019 

Συχνότητα Μεταδόσεων: 7 spot / ημέρα  

Σύνολο spot : 280 spot  για 40 ημέρες επικοινωνίας 

Διάρκεια Μηνύματος :30 sec 

Σύνολο Αναφορών: 80 αναφορές 

• Επικοινωνία από τον 95,2 Athens DeeJay  

Διάστημα Επικοινωνίας: για 10 ημέρες promo στα δρώμενα του Δήμου   

Συχνότητα Μεταδόσεων: 8 spot / ημέρα  

Σύνολο spot : 80 spot  

Διάρκεια Μηνύματος :30 sec 

Σύνολο Αναφορών: 30 αναφορές 

• Extra Promo 

1.  Καταχώρηση των συναυλιών στον Τηλεθεατή  

2.  Καταχώρηση των συναυλιών στο Τηλέραμα 

Παράλληλα μας έχει υποβάλει πρόταση ο καλλιτέχνης κ. Κωνσταντίνος Αργυρός 

σύμφωνα με την οποία δήλωσε την επιθυμία του να πραγματοποιήσει συναυλία στα 

πλαίσια της εκδήλωσης για το άναμμα του δέντρου στις 6/12/2019 χωρίς ουδεμία 

προσωπική οικονομική απαίτηση. Αντ’ αυτού επιθυμεί να διατεθεί το όποιο ποσό θα 

δινόταν για τη δημιουργία μιας παιδικής χαράς για παιδιά με ειδικές δυνατότητες και 

μοναδική επιβάρυνση για εμάς θα αποτελέσει το κόστος των μουσικών που θα 

συμμετέχουν καθώς και η τεχνική κάλυψη που θα απαιτηθεί για τις ανάγκες της 

συναυλίας. 

Σε συνέχεια αυτού απευθυνθήκαμε στην εκτελεστική επιτροπή του δήμου σχετικά με το 

αίτημα του κ. Αργυρού η οποία και μας απέστειλε σχετική απάντηση 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν  

α) την απάντηση της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου 

β) την χορηγική πρόταση της ΟΠΑΠ Α.Ε. η οποία μας χορηγεί το ποσόν των 15.000,00€ 

για την εκδήλωση έναρξης των εκδηλώσεών μας με το άναμμα το Χριστουγεννιάτικου 

δένδρου και ειδικότερα την διάθεση του ποσού για την κάλυψη δαπάνης διοργάνωσης 

συναυλίας με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και το ποσόν των 7.000,00€ για την εκδήλωση 

street party στην Αιμιλίου Βεάκη με την συμμετοχή του Λάμψη Εκδοτική ΑΕ με το Μ. 

Τσαουσόπουλο,  

γ) τις υποβληθείσες προτάσεις  

παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση για: 

α) την αποδοχή της πρότασης της Λάμψη Εκδοτική Α.Ε. και την έγκριση διάθεσης 

σχετικής πίστωσης ποσού 18.500,00€ πλέον ΦΠΑ. 
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β) την αποδοχή της πρότασης του κ. Κωνσταντίνου Αργυρού και την έγκριση διάθεσης 

πίστωσης ποσού 7.900,00€ πλέον ΦΠΑ για την αμοιβή και κάλυψη διαφόρων εξόδων 

(ασφάλιση, πρόβες, κ.α.) των μουσικών που θα συμμετέχουν στη συναυλία. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το 

προς συζήτηση θέμα και την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Με ψήφους 7 υπέρ και 1 κατά του κ. Παπαδόπουλου Στέφανου, 

α) την αποδοχή της πρότασης της Λάμψη Εκδοτική Α.Ε. και την έγκριση του σχετικού 

πρωτογενούς αιτήματος. 

β) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 18.500,00€ πλέον ΦΠΑ για τη διοργάνωση των 

εκδηλώσεων όπως αναλυτικά αναφέρονται στην πρόταση της Λάμψη Εκδοτική Α.Ε.. 

γ) την αποδοχή της πρότασης του κ. Κωνσταντίνου Αργυρού και την έγκριση του 

σχετικού πρωτογενούς αιτήματος. 

δ) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 7.900,00€ πλέον ΦΠΑ για την αμοιβή και 

κάλυψη διαφόρων εξόδων (ασφάλιση, πρόβες, κ.α.) των μουσικών που θα συμμετέχουν 

στη συναυλία του κ. Κωνσταντίνου Αργυρού. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τρέχοντα προϋπολογισμό και ειδικότερα: 

- τον Κ.Α. 62.90.00.004 με το ποσό των 18.500,00€ πλέον ΦΠΑ. 

- τον Κ.Α. 62.90.00.001 με το ποσό των 7.900,00€ πλέον ΦΠΑ. 

 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό  269/2019. 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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