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  ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ          ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ            ΤΝΕΔΡΛΑΘ 26θ 
     ΝΟΜΟ ΑΣΣΛΚΘ         τθσ 07-11-2017 

     ΔΘΜΟ ΑΛΓΑΛΕΩ 
ΔΘΜΟΣΛΚΟ ΤΜΒΟΤΛΛΟ 

 
Αρικμ. Απόφαςθσ:  344/2017        ΚΕΜΑ  

Διοργάνωςθ Χριςτουγεννιάτικων εκδθλϊςεων 

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 
Από τα πρακτικά τθσ με αρικμ. 26/2017 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου. 

 
το Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα, ςιμερα 7 του μθνόσ Νοεμβρίου 2017, θμζρα 

Σρίτθ και ϊρα 20:30 ςυνιλκε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο Αιγάλεω φςτερα 
από τθν με αρικμό πρωτ. 37092/3-11-2017 ζγγραφθ πρόςκλθςθ τθσ Προζδρου που επιδόκθκε ςε 
όλα τα μζλθ του υμβουλίου και ςτον κ. Διμαρχο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 67 
παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010. τθ ςυνζχεια διαπιςτϊκθκε από τθν Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμθ 
απαρτία, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 41 μελϊν βρζκθκαν παρόντα κατά τθν ζναρξθ τθσ 
ςυνεδρίαςθσ 29 μζλθ: 

ΠΑΡΟΝΣΕ 
 

1)Αρετάκθ – Ντεντοράκθ Αςπαςία (Πρόεδροσ), 2)Αγαπίου Ιωάννθσ, 3)Αγγελόπουλοσ 
Κωνςταντίνοσ, 4)Ακαναςιάδου οφία 6)Βαγενά Θεοδϊρα, 7)Βαϊνάσ Παντελισ, 8)Βαςιλειάδθσ 
τυλιανόσ, 9)Βλάχου Ηωι, 10)Βοφλγαρθσ Βαςίλειοσ, 11)Γεωργόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, 12)Γκίκασ 
Ιωάννθσ, 15)Δθμομελζτθσ Ιωάννθσ, 20) Καπνουλάσ Ιωάννθσ, 23)Μανδραφλισ Παναγιϊτθσ, 
24)Μάνδροσ Θλίασ, 25)Μαςτραγγελι-Κοςμίδου Μαλάμω, 28)Μπάςτα Ελζνθ, 29)Μπζςθσ 
Δθμιτριοσ, 30)Νικθτάκθσ Νικόλαοσ, 31)Παπαγεωργίου Ελευκζριοσ, 32)Παπαδιάσ Γεϊργιοσ, 
33)Περράκθσ Ιωάννθσ, 34)αντηαρίδθσ Παναγιϊτθσ,  36) κλαβοφνοσ Λάμπροσ, 37)Σαςιόπουλοσ 
ταφροσ, 38)Φίλθσ Κωνςταντίνοσ, 39)Φίλιππασ Ευάγγελοσ,  40)Χατηθκϊςτασ Κωνςταντίνοσ, 
41)Χριςτόγλου Γιαννοφλα 

ΑΠΟΝΣΕ 
1)Αρϊνθσ Χαράλαμποσ (δικαιολογθμζνοσ), 2)Γκίνθσ Αντϊνθσ, 3) Δάγκα Παραςκευι, 4)Ηάχαρθσ 
Ευκφμιοσ (δικαιολογθμζνοσ), 5)Ηαχαροποφλου-Γιαννουλάτου Χρυςοφλα (δικαιολογθμζνθ), 
6)Καβάςθσ Παφλοσ (δικαιολογθμζνοσ), 7)Κάντηοσ Ιωάννθσ (δικαιολογθμζνοσ), 8)Καραγιάννθσ 
Νικόλαοσ (δικαιολογθμζνοσ), 9)Κατωπόδθσ Παναγιϊτθσ, 10)Μερκουράκθ-Νικολοφδθ Παναγιϊτα 
(δικαιολογθμζνθ), 11)Μερκουράκθσ Ιωάννθσ–Δθμιτριοσ (δικαιολογθμζνοσ), 12)αράντου 
Αναςτάςιοσ (δικαιολογθμζνοσ)  

ΠΡΟΘΛΚΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΘΑΝ 
 
ιτοι παρόντα επί του κζματοσ 29 μζλθ. 
 
 τθ ςυνεδρίαςθ παρευρίςκεται ο Διμαρχοσ κ.Μπίρμπασ Δθμιτριοσ, ο οποίοσ κλικθκε 
νόμιμα με τθν πρόςκλθςθ τθσ Προζδρου. 
 

το 4ο κζμα τθσ Θ.Δ., θ  Πρόεδροσ του Δ.. κζτει υπόψθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου το 
αρικμ. πρωτ. 36887/2-11-2017 ζγγραφο του κ. Δθμάρχου, το οποίο ζχει ωσ εξισ: 
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Κυρία Πρόεδρε, 
 

           αφοφ λάβετε υπόψθ ςασ: 
1. Σισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ Ι.ςτ. του άρκρου 75 «Αρμοδιότθτεσ Διμων», του Ν. 

3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεφχοσ Αϋ), 
κακϊσ και αυτζσ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 158 «Δαπάνεσ», του ίδιου Νόμου. 

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

3. Σθν πρόκεςθ διοργάνωςθσ χριςτουγεννιάτικων εκδθλϊςεων  ςτο Διμο μασ, με τθν 
προβολι πολιτιςτικϊν αγακϊν (μουςικι, κζατρο, κινθματογράφοσ, κ.λ.π.), ςε τοπικό 
επίπεδο, με ςκοπό τθν ψυχαγωγία αλλά και τθν προαγωγι των πολιτιςτικϊν και 
πνευματικϊν ενδιαφερόντων των κατοίκων τθσ πόλθσ μασ και κυρίωσ των μικρϊν παιδιϊν.  

4. Σθν  εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ 10.000  €, που ζχει προβλεφκεί ςτον προχπολογιςμό του 
Διμου μασ, τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ και ςυγκεκριμζνα ςτον  Κ.Α 15.6471.003, με 
τίτλο «Ζξοδα διοργάνωςθσ χριςτουγεννιάτικων εκδθλϊςεων». 

5. Σθν υπ’ αρικμ. 36601/1-11-2017  Πρόταςθ Δζςμευςθσ ποςοφ 7.998 €. 
6. Σθν υπ’ αρικμ 36597/1-11-2017 Σεχνικι ζκκεςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Παιδείασ, 

Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, θ οποία εγκρίκθκε με τθν αρικμ 1686/36624/1-11-2017 
Απόφαςθ Αντιδθμάρχου.  

7. Σθν υπ’ αρικμ. 1127/1-11-2017 Ανάλθψθ πίςτωςθσ. 
 

ασ παρακαλϊ να εντάξετε το κζμα ςτθν Θμεριςια Διάταξθ, προκειμζνου το 
Δθμοτικό ςυμβοφλιο να ςυηθτιςει και να αποφαςίςει για: 

 
1. Σθν ζγκριςθ διοργάνωςθσ των παρακάτω εκδθλϊςεων :  

Σθν Κυριακι 17 Δεκεμβρίου, ςτθν πλατεία Ελ. Βενιηζλου (ςτάςθ Μετρό Αιγάλεω), 
εορταςτικι εκδιλωςθ με αφορμι το φωτιςμό του χριςτουγεννιάτικου δζντρου τθσ πόλθσ. 
Θ Φιλαρμονικι του Διμου μασ κα παίξει χριςτουγεννιάτικεσ μελωδίεσ, για μικροφσ και 
μεγάλουσ. Μετά τον φωτιςμό του χριςτουγεννιάτικου δζνδρου κα ακολουκιςει ςυναυλία 
από μουςικό ςυγκρότθμα.  
Σο  άββατο ςτισ 23 Δεκεμβρίου, ςτο Πολιτιςτικό Κζντρο του Διμου «Γ. Ρίτςοσ», 
εκδιλωςθ για τα παιδιά των Δθμοτϊν και Κατοίκων τθσ Πόλθσ μασ, με   κλόουν, μάγο, 
ξυλοπόδαρουσ και παιδικι, κεατρικι παράςταςθ. τθν ίδια εκδιλωςθ κα ακουςτοφν και 
παραδοςιακά κάλαντα.  
Σο άββατο 30 Δεκεμβρίου, ςτο κινθματοκζατρο «Ρζνα Βλαχοποφλου», που βρίςκεται 
ςτο Διμο μασ, κα προβλθκεί ςε δφο διαδοχικζσ  προβολζσ, μεταγλωττιςμζνθ, ξζνθ, 
παιδικι, κινθματογραφικι ταινία (πρϊτθσ προβολισ) και πάλι για τα παιδιά τθσ πόλθσ 
μασ.  
Σισ παραμονζσ των Χριςτουγζννων και τθσ Πρωτοχρονιάσ, αλλά και άλλεσ βραδιζσ κατά 
τθν εορταςτικι περίοδο, θ Φιλαρμονικι του Διμου μασ, πλαιςιωμζνθ πικανόν και με άλλα 
μουςικά ςχιματα, κα επιτελεί παραδοςιακά κάλαντα, χριςτουγεννιάτικουσ φμνουσ και 
άλλεσ μελωδίεσ, ςε πεηόδρομουσ και πλατείεσ, ςτο κζντρο τθσ πόλθσ. Οι παραπάνω 
εκδθλϊςεισ ενδζχεται να τροποποιθκοφν μερικϊσ ι να αναβλθκοφν κατά τον τόπο και τον 
χρόνο υλοποίθςθσ τουσ.  

2. Σθν ζγκριςθ και διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 7.998,00 €, ςε βάροσ του Κ.Α. 

15.6471.003 με τίτλο «Ζξοδα Διοργάνωςθσ Χριςτουγεννιάτικων Εκδθλϊςεων», του 

προχπολογιςμοφ του Διμου τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ, για τθν κάλυψθ των δαπανϊν 

που κα προκφψουν από τθ διοργάνωςθ των παραπάνω εκδθλϊςεων.  
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 Αναλυτικότερα οι δαπάνεσ για τθν πραγματοποίθςθ των εκδθλϊςεων αυτϊν, 
ςφμφωνα με τθν 36597/1-11-2017  Σεχνικι ζκκεςθ τθσ Δ/νςθσ Παιδείασ Πολιτιςμοφ και 
Ακλθτιςμοφ, θ οποία εγκρίκθκε με τθν 1686/36624/1-11-2017  απόφαςθ Αντιδθμάρχου, 
κατανζμονται όπωσ παρακάτω: 
 

              

Α' ΟΜΑΔΑ ΕΚΔΘΛΩΘ ΠΟΟΣ ΣΛΜΘ ΜΟΝ. ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% 

Μουςικι εκδιλωςθ με τουσ Swing Shoes 17/12/2017 1 1.120,00 € 1.120,00 € 268,80 € 

    ΤΝΟΛΟ 1.120,00 € 268,80 € 

Β' ΟΜΑΔΑ ΕΚΔΘΛΩΘ         

Εκδιλωςθ με 3 κλόουν , ζνα μάγο, ξυλοπόδαρουσ και 
παιδικι χριςτουγεννιάτικθ παράςταςθ ςτισ 23/12/2017 

1 800,00 € 800,00 € 192,00 € 

    ΤΝΟΛΟ 800,00 € 192,00 € 

Γ'  ΟΜΑΔΑ ΕΚΔΘΛΩΘ         

Ενοικίαςθ Κινθματοκζατρου «Ρζνα  Βλαχοποφλου» και 
προβολι  ταινίασ  για παιδιά ςτισ 30/12/2016 

2 350,00 € 700,00 € 168,00 € 

    ΤΝΟΛΟ 700,00 € 168,00 € 

Δ' ΟΜΑΔΑ ΕΚΣΤΠΩΕΛ         

Λάβαρα από μουςαμά 2Χ1,2 μζτρα 6 50 300,00 € 72,00 € 

Πανϊ από μουςαμά 1Χ6 μζτρα 2 125 250,00 € 60,00 € 

Ζγχρωμεσ Αφίςεσ Α3 από χαρτί Velvet 100 gr 100 0,5 50,00 € 12,00 € 

Προςκλιςεισ από χαρτόνι 1.300 0,3 390,00 € 93,60 € 

    ΤΝΟΛΟ 990,00 € 237,60 € 

Δ' ΟΜΑΔΑ ΘΧΘΣΛΚΕ -ΦΩΣΛΣΛΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΛ          

Ιχοσ και φωτιςμόσ για τθν Παραςκευι 17/12 για τον 
φωτιςμό του Χριςτουγεννιάτικου Δζντρου 

1 900 900,00 € 216,00 € 

    ΤΝΟΛΟ 900,00 € 216,00 € 

Ε' ΓΛΤΚΑ          

Μελομακάρονα - κουραμπιζδεσ γλυκά  30 κιλά 12 360,00 € 86,40 € 

    ΤΝΟΛΟ 360,00 € 86,40 € 

Σ ΔΩΡΑ- ΧΡΛΣ. ΣΟΛΛΔΛΑ         

ΔΩΡΑ για παιδιά  500 2 1.000,00 € 240,00 € 

τολίδια για χριςτουγεννιάτικο δζντρο 70 4 280,00 € 67,20 € 

    ΤΝΟΛΟ 1.280,00 € 307,20 € 

Η. ΕΝΟΛΚΛΑΘ ΚΑΡΕΚΛΩΝ         

Ενοικίαςθ  καρεκλϊν  για τισ 17/12 1 300 300,00 € 72,00 € 

    ΤΝΟΛΟ 300,00 € 72,00 € 

    φνολα  6.450,00 € 1.548,00 € 

    ΓΕΝΛΚΟ ΤΝΟΛΟ  7.998,00 €   

 
 Θ ανάκεςθ των απαιτοφμενων προμθκειϊν και εργαςιϊν-υπθρεςιϊν, κα γίνει ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του άρκρου 118 «Απϋευκείασ ανάκεςθ» του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ 
Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν…». 

 
 τθ ςυνζχεια θ Πρόεδροσ καλεί το Δθμοτικό υμβοφλιο να αποφαςίςει ςχετικά. 
 Σο Δθμοτικό υμβοφλιο, αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ, μελζτθςε τα δικαιολογθτικά και 
ζλαβε υπόψθ τισ ςχετικζσ διατάξεισ, μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ, 
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ΑΠΟΦΑΛΗΕΛ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Εγκρίνει: 
1.  Σθ διοργάνωςθ των παρακάτω χριςτουγεννιάτικων εκδθλϊςεων :  

- Κυριακι 17 Δεκεμβρίου, ςτθν πλατεία Ελ. Βενιηζλου (ςτάςθ Μετρό Αιγάλεω), 
εορταςτικι εκδιλωςθ με αφορμι το φωτιςμό του χριςτουγεννιάτικου δζντρου τθσ 
πόλθσ. Θ Φιλαρμονικι του Διμου μασ κα παίξει χριςτουγεννιάτικεσ μελωδίεσ, για 
μικροφσ και μεγάλουσ. Μετά τον φωτιςμό του χριςτουγεννιάτικου δζνδρου κα 
ακολουκιςει ςυναυλία από μουςικό ςυγκρότθμα.  

- άββατο ςτισ 23 Δεκεμβρίου, ςτο Πολιτιςτικό Κζντρο του Διμου «Γ. Ρίτςοσ», 
εκδιλωςθ για τα παιδιά των Δθμοτϊν και Κατοίκων τθσ Πόλθσ μασ, με   κλόουν, 
μάγο, ξυλοπόδαρουσ και παιδικι, κεατρικι παράςταςθ. τθν ίδια εκδιλωςθ κα 
ακουςτοφν και παραδοςιακά κάλαντα.  

- άββατο 30 Δεκεμβρίου, ςτο κινθματοκζατρο «Ρζνα Βλαχοποφλου», που βρίςκεται 
ςτο Διμο μασ, κα προβλθκεί ςε δφο διαδοχικζσ  προβολζσ, μεταγλωττιςμζνθ, ξζνθ, 
παιδικι, κινθματογραφικι ταινία (πρϊτθσ προβολισ) και πάλι για τα παιδιά τθσ 
πόλθσ μασ.  

- Παραμονζσ των Χριςτουγζννων και τθσ Πρωτοχρονιάσ, αλλά και άλλεσ βραδιζσ κατά 
τθν εορταςτικι περίοδο, θ Φιλαρμονικι του Διμου μασ, πλαιςιωμζνθ πικανόν και 
με άλλα μουςικά ςχιματα, κα επιτελεί παραδοςιακά κάλαντα, χριςτουγεννιάτικουσ 
φμνουσ και άλλεσ μελωδίεσ, ςε πεηόδρομουσ και πλατείεσ, ςτο κζντρο τθσ πόλθσ. Οι 
παραπάνω εκδθλϊςεισ ενδζχεται να τροποποιθκοφν μερικϊσ ι να αναβλθκοφν κατά 
τον τόπο και τον χρόνο υλοποίθςθσ τουσ.  

2. Σθ δαπάνθ και τθ διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 7.998,00 €, ςε βάροσ του Κ.Α. 

15.6471.003 με τίτλο «Ζξοδα Διοργάνωςθσ Χριςτουγεννιάτικων Εκδθλϊςεων», του 

προχπολογιςμοφ του Διμου τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ, για τθν κάλυψθ των 

δαπανϊν που κα προκφψουν από τθ διοργάνωςθ των παραπάνω εκδθλϊςεων.  

 
 
               Θ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ 
        ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΛΟΤ 
 
 
             ΑΠΑΛΑ ΑΡΕΣΑΚΘ - ΝΣΕΝΣΟΡΑΚΘ 
   

ΑΚΡΛΒΕ ΑΝΣΛΓΡΑΦΟ 
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ 

ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΘ ΤΠΟΣΘΡΛΞΘ  
ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΛΟΤ & ΕΠΛΣΡΟΠΩΝ 

 
ΒΑΛΛΛΚΘ ΗΤΜΒΡΑΓΑΚΘ 
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