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  ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ          ΑΝΑΤΘΤΕΑ                   ΣΥΝΕΔΙΑΣΘ 12

θ
 

     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ                τθσ 29-5-2018 

     ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Αρικμ. Απόφαςθσ:  185/2018         ΘΕΜΑ  

 

Διοργάνωςθ  μουςικϊν εκδθλϊςεων Αλλθλεγγφθσ 2018 

 
Α Ρ Ο Σ Ρ Α Σ Μ Α 

 
Από τα πρακτικά τθσ με αρικμ. 12/2018 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 

 
Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα, ςιμερα 29 του μθνόσ Μαΐου 2018, θμζρα Τρίτθ και 

ϊρα 20:30 ςυνιλκε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό Συμβοφλιο Αιγάλεω φςτερα από τθν με αρικμό 
πρωτ. 13394/25-5-2018 ζγγραφθ πρόςκλθςθ τθσ Προζδρου που επιδόκθκε ςε όλα τα μζλθ του 
Συμβουλίου και ςτον κ. Διμαρχο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 67 παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010. 
Στθ ςυνζχεια διαπιςτϊκθκε από τθν Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 41 
μελϊν βρζκθκαν παρόντα κατά τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ 33 μζλθ: 

ΡΑΟΝΤΕΣ 
1)Αρετάκθ – Ντεντοράκθ Αςπαςία (Πρόεδροσ), 2)Αγγελόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, 3)Βαϊνάσ Παντελισ, 
4)Βαςιλειάδθσ Στυλιανόσ, 5)Βλάχου Ηωι, 6)Βλάχου-Παναγιωτίδου Ουρανία, 7)Βοφλγαρθσ Βαςίλειοσ, 
8)Γκίκασ Ιωάννθσ, 9) Δάγκα Παραςκευι, 10)Δθμομελζτθσ Ιωάννθσ, 11)Ηάχαρθσ Ευκφμιοσ, 
12)Ηαχαροποφλου-Γιαννουλάτου Χρυςοφλα  (Αντιπρόεδροσ), 13)Κάντηοσ Ιωάννθσ, 14) Καπνουλάσ 
Ιωάννθσ, 15)Κατωπόδθσ Παναγιϊτθσ, 16)Μανδραφλισ Παναγιϊτθσ, 17)Μάνδροσ Θλίασ, 18)Μαςτραγγελι-
Κοςμίδου Μαλάμω, 19)Μερκουράκθ - Νικολοφδθ Παναγιϊτα, 20)Μερκουράκθσ Ιωάννθσ – Δθμιτριοσ 
(Γραμματζασ), 21)Μπζςθσ Δθμιτριοσ, 22)Νικθτάκθσ Νικόλαοσ, 23)Παπαγεωργίου Ελευκζριοσ, 
24)Παπαδιάσ Γεϊργιοσ, 25)Περράκθσ Ιωάννθσ, 26)Πολυτάκθσ Ιωάννθσ, 27)Σαντηαρίδθσ Παναγιϊτθσ, 
28)Σαράντου Αναςτάςιοσ,            29) Σκλαβοφνοσ Λάμπροσ, 30)Φίλθσ Κωνςταντίνοσ, 31)Φίλιππασ 
Ευάγγελοσ, 42)Χατηθκϊςτασ Κωνςταντίνοσ, 33)Χριςτόγλου Γιαννοφλα 

ΑΡΟΝΤΕΣ 
1)Αγαπίου Ιωάννθσ, 2)Αρϊνθσ Χαράλαμποσ, 3)Βαγενά Θεοδϊρα, 4)Γεωργόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, 5)Γκίνθσ 
Αντϊνθσ, 6) Καραγιάννθσ Νικόλαοσ, 7)Μπάςτα Ελζνθ, 8)Ταςιόπουλοσ Σταφροσ,  

ΡΟΣΘΛΘΑΝ / ΑΡΟΧΩΘΣΑΝ 
1)Μανδραφλισ Παναγιϊτθσ, αποχϊρθςε ςτο 2ο κζμα τθσ Θμεριςιασ Διάταξθσ  
ιτοι παρόντα επί του κζματοσ 32 μζλθ. 
 Στθ ςυνεδρίαςθ παρευρίςκεται ο Διμαρχοσ κ. Μπίρμπασ Δθμιτριοσ, ο οποίοσ κλικθκε νόμιμα με 
τθν πρόςκλθςθ τθσ Προζδρου. 

Στο 23ο κζμα τθσ Θ.Δ., θ  Πρόεδροσ του Δ.Σ. κζτει υπόψθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου το αρικμ. 
πρωτ. 11387/10-5-2018 ζγγραφο του κ. Δθμάρχου, το οποίο ζχει ωσ εξισ: 
 Κυρία Πρόεδρε, 

αφοφ λάβετε υπόψθ ςασ:  
1. Τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ Ι ςτ του άρκρου 75 «Αρμοδιότθτεσ Διμων» και τθσ παρ. 3 του άρκρου 

158 περί «Δαπανϊν» του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ  114/8-
6-2006, τεφχοσ Αϋ), 

2. τισ διατάξεισ των άρκρων 58 «Αρμοδιότθτεσ Δθμάρχου», 59 «Αντιδιμαρχοι» και 65 «Αρμοδιότθτεσ 
του Δθμοτικοφ Συμβουλίου» του Ν.3852/2010 «Νζα  Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τεφχοσ Αϋ), όπωσ 
ιςχφουν ςιμερα, 

3. τθν υπ’ αρικμ. 356/6636/1-3-2017 απόφαςθ Δθμάρχου, με τθν οποία ορίηονται οι Αντιδιμαρχοι για 
τθν τρζχουςα δθμοτικι περίοδο, κακϊσ και οι μεταβιβαηόμενεσ ς’ αυτοφσ αρμοδιότθτεσ,  
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4. τθν πρόκεςθ διοργάνωςθσ, όπωσ κάκε χρόνο, του «Μουςικοφ Φεςτιβάλ Αλλθλεγγφθσ (2018)» ςτο 
Διμο μασ, με κφριο ςκοπό τθν ψυχαγωγία αλλά και τθν προαγωγι των πολιτιςτικϊν και 
πνευματικϊν ενδιαφερόντων των κατοίκων τθσ πόλθσ μασ, ζναντι προαιρετικοφ κοινωνικοφ 
ειςιτθρίου, κυρίωσ από τρόφιμα, τα οποία κα διατεκοφν για τισ ανάγκεσ του κοινωνικοφ 
παντοπωλείου του Διμου μασ,    

5. το ςχετικό πρακτικό, με Νο 2/20-04-2018, τθσ Επιτροπισ Πολιτιςμοφ του Διμου μασ,  
6. τθν πίςτωςθ ποςοφ 2.000,00 €, που ζχει προβλεφκεί για τον ςκοπό αυτό ςτον προχπολογιςμό του 

Διμου μασ τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ και ςυγκεκριμζνα ςτον Κ.Α 15.6471.007, με τίτλο «Ζξοδα 
μουςικοφ φεςτιβάλ Αλλθλεγγφθσ»,  

7. τθν υπ’ αρικμ. 26/2018 και με αρικμ. πρωτ. 11147/09-05-2018 Μελζτθ - Τεχνικι Ζκκεςθ τθσ Δ/νςθσ 
Παιδείασ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, θ οποία εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 1129/11148/09-05-2018 
απόφαςθ Δθμάρχου, και 

8. τισ υπ’ αρικμ. 11149/09-05-2018 και 809/10-05-2018 ςχετικζσ προτάςεισ δζςμευςθσ και ανάλθψθσ 
υποχρζωςθσ, αντίςτοιχα, ποςοφ 1.997,64 €, 

ςασ παρακαλϊ να εντάξετε το κζμα ςτθν θμεριςια διάταξθ, προκειμζνου το Δθμοτικό Συμβοφλιο  να  
ςυηθτιςει και να αποφαςίςει για : 

1. Τθν ζγκριςθ διοργάνωςθσ των μουςικϊν εκδθλϊςεων αλλθλεγγφθσ  που πρόκειται να 
πραγματοποιθκοφν, ςτο πλαίςιο τθσ ευρωπαϊκισ θμζρασ μουςικισ, την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018. 
Συγκεκριμζνα κα πραγματοποιθκοφν τρεισ (3) μουςικζσ εκδθλϊςεισ ςε πεηόδρομουσ και πλατείεσ τθσ 
πόλθσ μασ, με τθ Φιλαρμονικι του Διμου μασ θ μία και τθ δωρεάν ςυμμετοχι τοπικϊν εραςιτεχνικϊν 
μουςικϊν ςυγκροτθμάτων, οι άλλεσ δφο. Τθν ίδια θμζρα κα πραγματοποιθκεί και άλλθ μία μουςικι 
εκδιλωςθ, επ’ αμοιβι, ςτθν πλατεία «Λζλασ Καραγιάννθ», με λαϊκό μουςικό ςυγκρότθμα. Όλεσ οι 
εκδθλϊςεισ κα είναι δωρεάν προσ το κοινό, με προαιρετικι τθν όποια προςφορά του, κυρίωσ ςε 
τρόφιμα, για τισ ανάγκεσ του κοινωνικοφ παντοπωλείου του Διμου μασ.    
2. Τθν ζγκριςθ και διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 1.997,64 €, ςε βάροσ του Κ.Α 15.6471.007, 
με τίτλο «Ζξοδα μουςικοφ φεςτιβάλ Αλλθλεγγφθσ», του προχπολογιςμοφ του Διμου τρζχοντοσ 
οικονομικοφ ζτουσ, για τθν κάλυψθ των ςχετικϊν δαπανϊν που απαιτοφνται για τθ διοργάνωςθ του 
φεςτιβάλ.  

Αναλυτικότερα οι δαπάνεσ για τθν πραγματοποίθςθ των εκδθλϊςεων αυτϊν, ςφμφωνα με τθν υπ’ 
αρικμ. 26/2018 και με αρικμ. πρωτ. 11147/09-05-2018 Μελζτθ - Τεχνικι Ζκκεςθ τθσ Δ/νςθσ Παιδείασ, 
Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, θ οποία εγκρίκθκε με τθν 1129/11148/09-05-2018 απόφαςθ Δθμάρχου, 
κατανζμονται όπωσ παρακάτω:  

Α. ΕΚΤΥΡΩΣΘ-ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: 

α/α ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ  ΦΡΑ 24% ΜΕ ΦΡΑ 

1 
Αφίςεσ Α3, ςε χαρτί  velvet  100 gr, 
ζγχρωμεσ (4χρωμία) 90,00 0,40 36,00 8,64 44,64 

2 
Αφίςεσ Α1, ςε χαρτί velvet  100 gr, 
ζγχρωμεσ (4χρωμία) 20,00 2,00 40,00 9,60 49,60 

3 Φυλλάδια (21εκ Χ 14 εκ), ςε χαρτί  
velvet  150 gr, ζγχρωμα (4χρωμία) 1.000,00 0,12 120,00 28,80 148,80 

4 
Πανό 1Χ6 μ. ςε μουςαμά 500 γρ., 
ζγχρωμο 1,00 120,00 120,00 28,80 148,80 

5 
Πανό «Πετραχιλια» 0,8Χ1,5 μ. ςε 
μουςαμά  500 γρ., ζγχρωμα 6,00 20,00 120,00 28,80 148,80 

  
ΣΥΝΟΛΟ Αϋ: 

  
540,64 € 

Β. ΕΓΑΣΙΕΣ ΘΧΘΤΙΚΘΣ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΘΣ ΚΑΛΥΨΘΣ: 

α/α ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ  ΦΡΑ24% ΜΕ ΦΡΑ 

1 Θχθτικι – Φωτιςτικι κάλυψθ 
εκδιλωςθσ 3,00 325,00 975,00 234,00 1.209,00 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ Βϋ: 
   

1.209,00 € 

Γ. ΑΜΟΙΒΘ ΜΟΥΣΙΚΩΝ: 

1 Αμοιβι Μουςικοφ ςυγκροτιματοσ 1,00 200,00 200,00 48,00 248,00 

  
  ΣΥΝΟΛΟ Γϋ: 

   
248,00 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ 1.997,64 € 
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Θ ανάκεςθ των απαιτοφμενων προμθκειϊν και εργαςιϊν-υπθρεςιϊν, κα γίνει ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 118 «Απ’ ευκείασ ανάκεςθ», του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν…» (Φ.Ε.Κ. 147 Αϋ).  
 Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ (καιρικζσ ςυνκικεσ), θ πραγματοποίθςθ των εκδθλϊςεων μπορεί να 
μεταφερκεί κατά τθν ίδια θμζρα και ϊρα, ςτα Ρολιτιςτικά  Κζντρα του Διμου μασ «Ελλθνικό Μολφβι - Γ. 
Βρανάσ» και «Γ. ίτςοσ», χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ του Διμου μασ, ζναντι των αναδόχων 
(αναδόχου θχθτικισ και φωτιςτικισ κάλυψθσ των εκδθλϊςεων και αναδόχου μουςικοφ ςχιματοσ ςτθν 
πλατεία «Λζλασ Καραγιάννθ», το οποίο κα είναι με αμοιβι). Τζλοσ, ςτθν περίπτωςθ ακφρωςθσ από το 
Διμο μασ, για οποιοδιποτε λόγο, κάποιασ εκ των εκδθλϊςεων (ι και όλων), τότε δεν κα υπάρχει καμία 
υποχρζωςθ από πλευράσ του, ζναντι των (ωσ παραπάνω) αναδόχων. Σε κάκε περίπτωςθ 
εξουςιοδοτείται ο κ. Διμαρχοσ όπωσ κρίνει τθν θμζρα αυτι, ανάλογα των περιςτάςεων (καιρικζσ 
ςυνκικεσ κυρίωσ), τθν ανάγκθ μεταφοράσ τθσ εκδιλωςθσ (ι των εκδθλϊςεων) ςε άλλο χϊρο, ι ακόμα 
και τθν ακφρωςθ τουσ. 
 
 Στθ ςυνζχεια θ Πρόεδροσ καλεί το Δθμοτικό Συμβοφλιο να αποφαςίςει ςχετικά. 
 Το Δθμοτικό Συμβοφλιο, αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ, μελζτθςε τα δικαιολογθτικά και ζλαβε 
υπόψθ τισ ςχετικζσ διατάξεισ, μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ, 
 

ΑΡΟΦΑΣΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 Εγκρίνει: 
1. Τθ διοργάνωςθ των μουςικϊν εκδθλϊςεων αλλθλεγγφθσ  ςτο πλαίςιο τθσ ευρωπαϊκισ θμζρασ 

μουςικισ, την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 και ςυγκεκριμζνα: 

 Σε πεηόδρομουσ και πλατείεσ τθσ πόλθσ μασ κα πραγματοποιθκοφν τρεισ (3) μουςικζσ 
εκδθλϊςεισ, με τθ Φιλαρμονικι του Διμου μασ θ μία και τθ δωρεάν ςυμμετοχι τοπικϊν 
εραςιτεχνικϊν μουςικϊν ςυγκροτθμάτων οι άλλεσ δφο.  

 Στθν πλατεία «Λζλασ Καραγιάννθ» κα πραγματοποιθκεί μουςικι εκδιλωςθ, επ’ αμοιβι, με 
λαϊκό μουςικό ςυγκρότθμα. 

 Πλεσ οι εκδθλϊςεισ κα είναι δωρεάν προσ το κοινό, με προαιρετικι τθν όποια προςφορά του, 
κυρίωσ ςε τρόφιμα, για τισ ανάγκεσ του κοινωνικοφ παντοπωλείου του Διμου μασ. 
 

2. Τθ δαπάνθ και τθ διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 1.997,64 €, ςε βάροσ του Κ.Α 15.6471.007, με τίτλο 
«Ζξοδα μουςικοφ φεςτιβάλ Αλλθλεγγφθσ», του προχπολογιςμοφ του Διμου,  οικονομικοφ ζτουσ 
2018, για τθν κάλυψθ των ςχετικϊν δαπανϊν που απαιτοφνται για τθ διοργάνωςθ του φεςτιβάλ.
    

 
               Θ ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ 
        ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 
             ΑΣΡΑΣΙΑ ΑΕΤΑΚΘ - ΝΤΕΝΤΟΑΚΘ  
  

ΑΚΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΑΦΟ 
Θ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ  
ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΡΙΤΟΡΩΝ 

 
ΒΑΣΙΛΙΚΘ ΗΥΜΒΑΓΑΚΘ 
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