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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ                      ΤΝΕΔΡΙΑΗ 9θ 
     ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                 τθσ 23-4-2019 

     ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

 
Αρικμ. Απόφαςθσ: 167/2019                           ΘΕΜΑ  

 

Διοργάνωςθ Μακθτικοφ Φεςτιβάλ 2019 

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 
Από τα πρακτικά τθσ με αρικμ. 9/2019 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου. 

 
το Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα, ςιμερα 23 του μθνόσ Απριλίου 2019, θμζρα Μ. 

Σρίτθ και ϊρα 20:30 ςυνιλκε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο Αιγάλεω φςτερα 
από τθν με αρικμό πρωτ. 10901/19-4-2019 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)Αγγελόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, 3)Βαγενά 
Θεοδϊρα, 4)Βαϊνάσ Παντελισ, 5)Βαςιλειάδθσ τυλιανόσ, 6)Βλάχου Ηωι, 7)Βλάχου-Παναγιωτίδου 
Ουρανία, 8)Γεωργόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, 9)Γκίκασ Ιωάννθσ, 10)Δάγκα Παραςκευι, 
11)Δθμομελζτθσ Ιωάννθσ, 12)Ηαχαροποφλου-Γιαννουλάτου Χρυςοφλα (Αντιπρόεδροσ), 
13)Καπνουλάσ Ιωάννθσ, 14)Καραγιάννθσ Νικόλαοσ, 15)Κατωπόδθσ Παναγιϊτθσ, 16)Μανδραφλισ 
Παναγιϊτθσ, 17)Μερκουράκθ - Νικολοφδθ Παναγιϊτα, 18)Μπζςθσ Δθμιτριοσ, 19)Νικθτάκθσ 
Νικόλαοσ, 20)Παπαδιάσ Γεϊργιοσ, 21)Περράκθσ Ιωάννθσ, 22)αντηαρίδθσ Παναγιϊτθσ, 
23)αράντου Αναςτάςιοσ, 24)κλαβοφνοσ Λάμπροσ, 25)πυρόπουλοσ Ακανάςιοσ – Ιωάννθσ, 
26)Σαςιόπουλοσ ταφροσ, 27)Φίλθσ Κωνςταντίνοσ, 28)Χατηθκϊςτασ Κωνςταντίνοσ, 29)Χριςτόγλου 
Γιαννοφλα  

ΑΠΟΝΣΕ 
1)Αγαπίου Ιωάννθσ, 2)Βαλςαμάκθ – Ροφςςου Άννα, 3)Βοφλγαρθσ Βαςίλειοσ, 4)Γκίνθσ Αντϊνθσ 
(δικαιολογθμζνοσ), 5)Ηάχαρθσ Ευκφμιοσ (δικαιολογθμζνοσ), 6)Κάντηοσ Ιωάννθσ 
(δικαιολογθμζνοσ), 7)Μάνδροσ Θλίασ, 8)Μαςτραγγελι-Κοςμίδου Μαλάμω (δικαιολογθμζνθ), 
9)Μερκουράκθσ Ιωάννθσ – Δθμιτριοσ, 10)Μπάςτα Ελζνθ, 11)Παπαγεωργίου Ελευκζριοσ, 
12)Φίλιππασ Ευάγγελοσ,   

ΠΡΟΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΑΝ 
 

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 39ο κζμα τθσ Η.Δ., θ  Πρόεδροσ του Δ.. κζτει υπόψθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου το 
αρικμ. πρωτ. 10673/18-4-2019 ζγγραφο τθσ Αντιδθμάρχου κασ. Γιάννασ Χριςτόγλου, το οποίο ζχει 
ωσ εξισ: 
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Κφρια Πρόεδρε,  

ςασ διαβιβάηω: 
1) Σισ αρικμ. 23/19 και 24/19 Σεχνικζσ Εκκζςεισ-Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ Δ/νςθσ Παιδείασ, 
Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, που αφοροφν τθ διοργάνωςθ του κακιερωμζνου ετιςιου 
«ΜΑΘΗΣΙΚΟΤ ΦΕΣΙΒΑΛ», με τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ, για τθν παρουςίαςθ των καλλιτεχνικϊν 
δθμιουργιϊν των μακθτϊν των ςχολείων του Διμου μασ (Νθπιαγωγείων, Δθμοτικϊν, Γυμναςίων 
και Λυκείων), ςυμπεριλαμβανομζνων και των «μακθτϊν» των Παιδικϊν τακμϊν, των τμθμάτων 
χοροφ του Ακλθτικοφ τμιματοσ και του κεατρικοφ του Πολιτιςτικοφ τμιματοσ του Διμου μασ,  ςτθ 
λιξθ του τρζχοντοσ ςχολικοφ ζτουσ (τζλθ Μαΐου με τζλθ Ιουνίου) , ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 
11.541,30 € (με τον αναλογοφντα ΦΠΑ). 
2) Σθν αρικμ. 1401/2019 απόφαςθ Αντιδθμάρχου με τθν οποία εγκρίκθκαν οι παραπάνω Σεχνικζσ 
Εκκζςεισ-Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ.  
3) Σθν με αρικμ. πρωτ. 10563/484/2019 Πρόταςθ Δζςμευςθσ Ποςοφ 11.541,30. € (με τον ΦΠΑ) τθσ 
ωσ άνω Δ/νςθσ, θ οποία ελζχκθκε και εγκρίκθκε από τον Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Δ.Ο.Τ. του 
Διμου μασ, και 
4) Σθν με α/α 720/2019 πρόταςθ ανάλθψθσ ιςόποςθσ υποχρζωςθσ, ςε βάροσ του Κ.Α. 
15.6471.005 του προχπολογιςμοφ του Διμου, οικονομικοφ ζτουσ 2019, με τίτλο «Ζξοδα 
Μακθτικοφ Φεςτιβάλ» και εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ  12.000,00  €.  
 Κατόπιν των ανωτζρω, και αφοφ λθφκοφν υπόψθ και οι διατάξεισ: 
1. των άρκρων 58, 59 και 65 «Αρμοδιότθτεσ του Δθμάρχου», «Αντιδιμαρχοι» και «Αρμοδιότθτεσ 

του Δ..» αντίςτοιχα, του Ν. 3852/2010 «.....Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α), 
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 203 «Διατάκτθσ ςτουσ ΟΣΑ αϋβακμοφ» του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133Α) 

«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΘΕΝΘ Ι»  
3. των άρκρων 158 «Δαπάνεσ» και 209 «Προμικειεσ-Τπθρεςίεσ-Μελζτεσ», όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει, ιδιαίτερα μετά και τθν ψιφιςθ του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 
«Κφρωςθ Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», (ΦΕΚ 114/8-6-2006 τ.Α),  

4. του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ ϋΕργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν....», (ΦΕΚ 147 Α)  
5. του Π. Δ/γματοσ 80/2016 «Ανάλθψθ δαπανϊν από τουσ διατάκτεσ», (ΦΕΚ 145/Α), όπωσ ιςχφουν 

ςιμερα,  
         ςασ παρακαλϊ να κζςετε το κζμα υπόψθ των μελϊν του Δθμοτικοφ υμβουλίου για να 
αποφαςίςετε: 
 α) Σθ διοργάνωςθ του κακιερωμζνου ετιςιου «ΜΑΘΗΣΙΚΟΤ ΦΕΣΙΒΑΛ», με ςκοπό τθν 
παρουςίαςθ των καλλιτεχνικϊν δθμιουργιϊν των μακθτϊν των ςχολείων του Διμου μασ 
(Νθπιαγωγείων, Δθμοτικϊν, Γυμναςίων και Λυκείων), ςυμπεριλαμβανομζνων και των «μακθτϊν» 
των Παιδικϊν τακμϊν, των τμθμάτων χοροφ του Ακλθτικοφ τμιματοσ και του κεατρικοφ του 
Πολιτιςτικοφ τμιματοσ του Διμου μασ,  ςτθ λιξθ του τρζχοντοσ ςχολικοφ ζτουσ (τζλοσ Μαΐου με 
τζλοσ Ιουνίου). Οι εκδθλϊςεισ του 43 ςτο ςφνολο (ςυν 10 πρόβεσ), κα πραγματοποιθκοφν ςτο 
Δθμοτικό κζατρο «Αλζξθσ Μινωτισ», ςτο Πνευματικό κζντρο «Γιάννθσ Ρίτςοσ», ςτον Πολυχϊρο 
«Ελλθνικό Μολφβι» και ςτισ αυλζσ και τα αμφικζατρα των ςχολείων, ςτo πλαίςιο τθσ υποςτιριξθσ 
και προϊκθςθσ των πολιτιςτικϊν και ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων των μακθτϊν τθσ πόλθσ μασ 
(ςτο κζατρο, τθ μουςικι, τουσ ελλθνικοφσ παραδοςιακοφσ και ςφγχρονουσ χοροφσ κ.λ.π), με 
βαςικό ςτόχο τθν καταξίωςθ των προςπακειϊν τουσ, ςυμβάλλοντασ ζτςι και ςτθν αναβάκμιςθ του 
πολιτιςτικοφ επιπζδου και τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ τουσ. 
β) Σθ παραχϊρθςθ του Δθμοτικοφ Θεάτρου «Αλζξθσ Μινωτισ», του Πνευματικοφ Κζντρου 
«Γιάννθσ Ρίτςοσ» και του Πολυχϊρου «Ελλθνικό Μολφβι», για τθν παρουςίαςθ των Καλλιτεχνικϊν 
Δθμιουργιϊν των μακθτϊν των ςχολείων του Διμου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 185 
του Ν.3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», (ΦΕΚ 119/2006 τ.Αϋ), και 
 Οι δαπάνεσ κα βαρφνουν τον εξειδικευμζνο ΚΑ 15.6471.005 του προχπολογιςμοφ του Διμου 
οικονομικοφ ζτουσ 2019 με τίτλο «ϋΕξοδα μακθτικοφ Φεςτιβάλ» και εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ 
12.000,00 €, όπωσ ζχουν προςδιοριςτεί αναλυτικά ςτισ προαναφερόμενεσ μελζτεσ.  
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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, 
 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει: 
α) τθ διοργάνωςθ του ετιςιου «ΜΑΘΗΣΙΚΟΤ ΦΕΣΙΒΑΛ», με ςκοπό τθν παρουςίαςθ των 
καλλιτεχνικϊν δθμιουργιϊν των μακθτϊν των ςχολείων του Διμου μασ (Νθπιαγωγείων, 
Δθμοτικϊν, Γυμναςίων και Λυκείων), ςυμπεριλαμβανομζνων και των «μακθτϊν» των Παιδικϊν 
τακμϊν, των τμθμάτων χοροφ του Ακλθτικοφ τμιματοσ και του κεατρικοφ του Πολιτιςτικοφ 
τμιματοσ του Διμου μασ,  ςτθ λιξθ του τρζχοντοσ ςχολικοφ ζτουσ (τζλοσ Μαΐου με τζλοσ 
Ιουνίου). Οι εκδθλϊςεισ του 43 ςτο ςφνολο (ςυν 10 πρόβεσ), κα πραγματοποιθκοφν ςτο 
Δθμοτικό κζατρο «Αλζξθσ Μινωτισ», ςτο Πνευματικό κζντρο «Γιάννθσ Ρίτςοσ», ςτον Πολυχϊρο 
«Ελλθνικό Μολφβι» και ςτισ αυλζσ και τα αμφικζατρα των ςχολείων, ςτo πλαίςιο τθσ 
υποςτιριξθσ και προϊκθςθσ των πολιτιςτικϊν και ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων των μακθτϊν 
τθσ πόλθσ μασ (ςτο κζατρο, τθ μουςικι, τουσ ελλθνικοφσ παραδοςιακοφσ και ςφγχρονουσ 
χοροφσ κ.λ.π), με βαςικό ςτόχο τθν καταξίωςθ των προςπακειϊν τουσ, ςυμβάλλοντασ ζτςι και 
ςτθν αναβάκμιςθ του πολιτιςτικοφ επιπζδου και τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ τουσ. 
β) τθν παραχϊρθςθ του Δθμοτικοφ Θεάτρου «Αλζξθσ Μινωτισ», του Πνευματικοφ Κζντρου 
«Γιάννθσ Ρίτςοσ» και του Πολυχϊρου «Ελλθνικό Μολφβι», για τθν παρουςίαςθ των 
Καλλιτεχνικϊν Δθμιουργιϊν των μακθτϊν των ςχολείων του Διμου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 185 του Ν.3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», (ΦΕΚ 
119/2006 τ.Αϋ). 
 
               Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ 
        ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
 
             ΑΠΑΙΑ ΑΡΕΣΑΚΗ - ΝΣΕΝΣΟΡΑΚΗ  

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 

 
ΒΑΙΛΙΚΗ ΖΤΜΒΡΑΓΑΚΗ 
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