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ΠΡΑΚΤΙΚΟ με αριθμ. 293 / 2019 

 

ΘΕΜΑ : Εγκρίσεις πιστώσεων για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων Δεκεμβρίου - 

Ιανουαρίου 

   

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. 2279/21-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπ’ όψη του Σώματος το υπ’ αρ. εννέα θέμα της ημερήσιας 

διάταξης και εισηγήθηκε 

Για τις ανάγκες της άρτιας διοργάνωσης των εκδηλώσεων Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου 

κρίνεται αναγκαίο όπως προβούμε στην κάλυψη αναγκαίων δαπανών. Ειδικότερα 

προτείνεται όπως αποφασίσετε για: 

α) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.700,00€ πλέον  ΦΠΑ για την ενοικίαση 920 

μέτρων προστατευτικών πλήθους για το διάστημα από 4/12 έως 7/1 και 250 μέτρων για 

τις ανάγκες της εκδήλωσης για την κοπή της μεγάλης πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 

30/12, με στόχο την καλύτερη διαχείριση του μεγάλου πλήθους επισκεπτών. 

β) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.500,00€ πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια και 

καύση πυροτεχνημάτων, βεγγαλικών και άλλων εφέ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για 

το άναμμα του δέντρου στις 6/12. 

γ) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.500,00€ πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια 50 

ελάτων για τη διακόσμηση των χώρων των εορταστικών εκδηλώσεων, με δυνατότητα 

μεταφύτευσης μετά το πέρας αυτών 

δ) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια σανό 

και διακοσμητικών για την διαμόρφωση της μεγάλης χριστουγεννιάτικης φάτνης. 

ε) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.800,00€ πλέον ΦΠΑ για την έκδοση και 

προμήθεια εντύπων για την πληρέστερη ενημέρωση των δημοτών για τις εκδηλώσεις 
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Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου, εξαιρουμένου του κεντρικού εντύπου με το συνολικό 

πρόγραμμα εκδηλώσεων. 

στ) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.500,00€ πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού, χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών και στολιδιών και λοιπών 

αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες της άρτιας διοργάνωσης των εκδηλώσεων 

Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου. 

ζ) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.200,00€ πλέον ΦΠΑ για την επιμέλεια, τη 

σκηνοθεσία και τον συντονισμό της εκδήλωσης για το άναμμα του δέντρου στις 6/12, 

που θα περιλαμβάνει συντονισμό συμμετεχόντων φορέων σε όλες τις δράσεις 

(παρέλαση, δρώμενα, συναυλία), συντονισμό δράσεων χορηγών, συντονισμό 

προμηθευτών και συνεργατών συναυλίας Κωνσταντίνου Αργυρού, οργάνωση και 

σκηνοθεσία τελετουργικού για το άναμμα, με απασχόληση έμπειρου προσωπικού και 

διευθυντών παραγωγής. 

η) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ για την φιλοξενία 

(προμήθεια νερών, αναψυκτικών και κερασμάτων) των εορταστικών εκδηλώσεων 

Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου. 

θ) την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών. 

ι) τις απευθείας αναθέσεις των ανωτέρω, που θα γίνουν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 

από τις διατάξεις των ν. 4412/2016 και ν. 4555/2018, με σχετικές αποφάσεις ανάθεσης 

του Προέδρου. 

Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι για τη διοργάνωση της συναυλίας του Κωνσταντίνου 

Αργυρού, οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών (riders) δεν συνάδουν με την 

ανάθεση της τεχνικής κάλυψης που αντιστοιχεί στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, και 

βεβαίως είναι υψηλού επιπέδου και ακριβού κόστους δεδομένου ότι είναι σύστημα 

μονταρισμένο (ήχος-φώτα-προβολικά) για τις ανάγκες του συγκεκριμένου καλλιτέχνη 

για ανοιχτούς χώρους. 

Έτσι δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα επανασχεδιασμού των τεχνικών 

προδιαγραφών σε άλλα συστήματα γιατί αυτό απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα για 

πρόβες με τεχνικούς, μουσικούς και τον ίδιο τον καλλιτέχνη. 

Το κόστος για την εγκατάσταση και χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού ξεπερνά τις 

25000€ και λόγω του ότι είναι αδύνατη η κάλυψη τέτοιου ποσού και στα πλαίσια της 

προσπάθειάς μας για μείωση του κόστους απευθυνθήκαμε σε χορηγούς των οποίων τις 

χορηγικές προτάσεις έχουμε αποδεχθεί με προηγούμενη απόφαση. 

Για την κάλυψη των λοιπών αναγκών διοργάνωσης της ανωτέρω συναυλίας 

παρακαλούμε για: 

α) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000,00€ πλέον ΦΠΑ για την μίσθωση, 

εγκατάσταση και απεγκατάσταση πρόσθετων ειδικών κατασκευών εξεδρών και support 

όπου θα τοποθετηθεί ο απαιτούμενος τεχνικός εξοπλισμός και στην οποία θα κινούνται ο 

καλλιτέχνης και οι μουσικοί.. 

β) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.400,00€ πλέον ΦΠΑ για την ενοικίαση 

backline και μουσικών οργάνων για τις ανάγκες της συναυλίας του Κωνσταντίνου 

Αργυρού. 

Για εγκρίσεις πιστώσεων που τυχόν θα προκύψουν για την κάλυψη αναγκών των 

εκδηλώσεων Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου θα επανέλθουμε σε επόμενη συνεδρίαση. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το 

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

συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

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

α) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.700,00€ πλέον  ΦΠΑ για την ενοικίαση 920 

μέτρων προστατευτικών πλήθους για το διάστημα από 4/12 έως 7/1 και 250 μέτρων για 

τις ανάγκες της εκδήλωσης για την κοπή της μεγάλης πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 

30/12, με στόχο την καλύτερη διαχείριση του μεγάλου πλήθους επισκεπτών. 

β) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.500,00€ πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια και 

καύση πυροτεχνημάτων, βεγγαλικών και άλλων εφέ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για 

το άναμμα του δέντρου στις 6/12. 

γ) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.500,00€ πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια 50 

ελάτων για τη διακόσμηση των χώρων των εορταστικών εκδηλώσεων, με δυνατότητα 

μεταφύτευσης μετά το πέρας αυτών 

δ) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια σανό 

και διακοσμητικών για την διαμόρφωση της μεγάλης χριστουγεννιάτικης φάτνης. 

ε) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.800,00€ πλέον ΦΠΑ για την έκδοση και 

προμήθεια εντύπων για την πληρέστερη ενημέρωση των δημοτών για τις εκδηλώσεις 

Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου, εξαιρουμένου του κεντρικού εντύπου με το συνολικό 

πρόγραμμα εκδηλώσεων. 

στ) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.500,00€ πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού, χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών και στολιδιών και λοιπών 

αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες της άρτιας διοργάνωσης των εκδηλώσεων 

Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου. 

ζ) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.200,00€ πλέον ΦΠΑ για την επιμέλεια, τη 

σκηνοθεσία και τον συντονισμό της εκδήλωσης για το άναμμα του δέντρου στις 6/12, 

που θα περιλαμβάνει συντονισμό συμμετεχόντων φορέων σε όλες τις δράσεις 

(παρέλαση, δρώμενα, συναυλία), συντονισμό δράσεων χορηγών, συντονισμό 

προμηθευτών και συνεργατών συναυλίας Κωνσταντίνου Αργυρού, οργάνωση και 

σκηνοθεσία τελετουργικού για το άναμμα, με απασχόληση έμπειρου προσωπικού και 

διευθυντών παραγωγής. 

η) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ για την φιλοξενία 

(προμήθεια νερών, αναψυκτικών και κερασμάτων) των εορταστικών εκδηλώσεων 

Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου. 

θ) την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών. 

ι) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000,00€ πλέον ΦΠΑ για την μίσθωση, 

εγκατάσταση και απεγκατάσταση πρόσθετων ειδικών κατασκευών εξεδρών και support 

όπου θα τοποθετηθεί ο απαιτούμενος τεχνικός εξοπλισμός και στην οποία θα κινούνται ο 

καλλιτέχνης και οι μουσικοί για τις ανάγκες της συναυλίας του Κωνσταντίνου Αργυρού 

στις 6/12. 
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κ) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.400,00€ πλέον ΦΠΑ για την ενοικίαση 

backline και μουσικών οργάνων για τις ανάγκες της συναυλίας του Κωνσταντίνου 

Αργυρού. 

λ) τις απευθείας αναθέσεις των ανωτέρω, που θα γίνουν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 

από τις διατάξεις των ν. 4412/2016 και ν. 4555/2018, με σχετικές αποφάσεις ανάθεσης 

του Προέδρου. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τρέχοντα προϋπολογισμό και ειδικότερα: 

- τον Κ.Α. 62.90.00.015 με το ποσό των 1.800,00€ πλέον ΦΠΑ. 

- τον Κ.Α. 61.98.00.001 με το ποσό των 5.200,00€ πλέον ΦΠΑ. 

- τον Κ.Α. 62.90.00.021 με το ποσό των 29.600,00€ πλέον ΦΠΑ. 

 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό  293/2019. 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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