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     ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
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Αριθμ. Απόφασης:    61/2017    ΘΕΜΑ 

Διοργάνωση  Μαθητικού  Φεστιβάλ  2017.  Έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 7/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα  16 του μηνός Μαρτίου 2017, ημέρα
Πέμπτη και  ώρα  20:30 συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Αιγάλεω
ύστερα από την με αριθμό πρωτ.  7863/10-03-2017 έγγραφη πρόσκληση  της Προέδρου που
επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου  67 παρ.1  & 4  του  Ν.3852/2010.  Στη  συνέχεια  διαπιστώθηκε  από την  Πρόεδρο  ότι
υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  41 μελών βρέθηκαν  παρόντα  κατά  την
έναρξη της συνεδρίασης 32 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Αρετάκη  –  Ντεντοράκη  Ασπασία  (Πρόεδρος),  2)Αγαπίου  Ιωάννης,  3)Αγγελόπουλος
Κωνσταντίνος, 4)Αθανασιάδου Σοφία, 5)Βαγενά Θεοδώρα, 6)Βασιλειάδης Στυλιανός, 7)Βλάχου
Ζωή,  8)Βούλγαρης  Βασίλειος, 9)Γεωργόπουλος  Κωνσταντίνος,  10)Γκίκας  Ιωάννης,
11)Δημομελέτης  Ιωάννης,  12)  Ζάχαρης  Ευθύμιος,   13)Κάντζος  Ιωάννης,  14)Καπνουλάς
Ιωάννης,    15)Κατωπόδης  Παναγιώτης,  16)  Μανδραφλής  Παναγιώτης,  17)Μάνδρος  Ηλίας,
18)Μερκουράκη  -  Νικολούδη  Παναγιώτα,   19)  Μπάστα  Ελένη, 20)Μπέσης  Δημήτριος,
21)Νικητάκης Νικόλαος, 22)Παπαγεωργίου Ελευθέριος, 23) Παπαδιάς Γεώργιος, 24)Περράκης
Ιωάννης,  25)Σαντζαρίδης  Παναγιώτης,   26)Σαράντου  Αναστάσιος,  27)Σκλαβούνος  Λάμπρος,
28)Τασιόπουλος Σταύρος,  29)Φίλης Κωνσταντίνος, 30)Φίλιππας Ευάγγελος, 31)Χατζηκώστας
Κωνσταντίνος, 32)Χριστόγλου Γιαννούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)  Αρώνης  Χαράλαμπος,   2)  Γκίνης  Αντώνης,  3)  Δάγκα  Παρασκευή,  4)  Ζαχαροπούλου-
Γιαννουλάτου  Χρυσούλα,  (Αντιπρόεδρος-δικαιολογημένη)  5)  Καβάσης  Παύλος
(δικαιολογημένος),  6)  Καραγιάννης  Νικόλαος  (δικαιολογημένος),   7)  Μαστραγγελή-Κοσμίδου
Μαλάμω,  (δικαιολογημένη)  8)  Μερκουράκης  Ιωάννης  –  Δημήτριος  (Γραμματέας-
δικαιολογημένος), 9) Παπανικολάου Πέτρος

ήτοι παρόντα επί του θέματος 32 μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται  ο Δήμαρχος κ. Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε
νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου. 

Στο 8ο θέμα της Η.Δ., η  Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το
αριθμ. πρωτ.  7515/8-3-2017 έγγραφο της Αντιδημάρχου  κ. Γ. Χριστόγλου, το οποίο έχει ως
εξής:
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    Κυρία Πρόεδρε,

σας διαβιβάζω:
1) Τις με αριθμ. πρωτ. 5885/17 και 5886/17 Τεχνικές Εκθέσεις/Προδιαγραφές (Μελέτες) της
Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορούν τις απαιτούμενες δαπάνες για τη
διοργάνωση της παρουσίασης των καλλιτεχνικών δημιουργιών των μαθητών των σχολείων του
Δήμου μας, με τίτλο «Μαθητικό Φεστιβάλ», στο τρέχον έτος 2017, προϋπολογισμού συνολικού
ποσού 9.500,00 € (με τον αναλογούντα ΦΠΑ).
2)  Την αριθμ.  313/2017  απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκαν οι παραπάνω Τεχνικές
Εκθέσεις/Προδιαγραφές (Μελέτες).
3) Τη με αριθμ. πρωτ. 5887/2017 Πρόταση Δέσμευσης Ποσού 9.500,00 € (με τον ΦΠΑ) της ως
άνω Δ/νσης,  η  οποία ελέχθηκε και  εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δ.Ο.Υ.   του
Δήμου μας.
4) Την με α/α 462/2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 9.500,00 € (με τον
ΦΠΑ), σε βάρος του Κ.Α 15.6471.005 του προϋπολογισμού του Δήμου 2017, με τίτλο «Έξοδα
Μαθητικού Φεστιβάλ» και εγγεγραμμένη πίστωση 10.000,00  €.
 

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού ληφθούν υπόψη και οι διατάξεις:
 των  άρθρων  58,  59  και  65  «Αρμοδιότητες  του  Δημάρχου»,  «Αντιδήμαρχοι»  και

«Αρμοδιότητες του Δ.Σ.» αντίστοιχα, του Ν. 3852/2010 «.....Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/Α),

 των  άρθρων  158  «Δαπάνες»  και  209  «Προμήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες»,  όπως  έχει
τροποποιηθεί  και  ισχύει  ιδιαίτερα  μετά  και  την  ψήφιση  του  Ν.  4412/2016,  του  Ν.
3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/8-6-2006 τ.Α), 

 του  άρθρου  118  «Απ΄  ευθείας  ανάθεση»,  του  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις
΄Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών....», (ΦΕΚ 145/4) και

 του Π. Δ/γματος 80/2016 «Ανάληψη δαπανών από τους διατάκτες», (ΦΕΚ 145/Α),
όπως ισχύουν σήμερα, 

σας παρακαλώ να θέσετε το θέμα υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για να
αποφασίσετε:

α) Τη  διοργάνωση  της  παρουσίασης  των  Καλλιτεχνικών  Δημιουργιών  των  μαθητών  των
σχολείων του Δήμου μας (συμπεριλαμβανομένων και (3) τριών ΒΝΣ του Δήμου μας), με τίτλο
«Μαθητικό Φεστιβάλ 2017» που θα υλοποιηθεί στο Δημοτικό θέατρο «Αλέξης Μινωτής», στο
Πνευματικό κέντρο «Γιάννης Ρίτσος», στον Πολυχώρο «Ελληνικό Μολύβι» και στις αυλές και τα
αμφιθέατρα των σχολείων, στo πλαίσιο της υποστήριξης και προώθησης των πολιτιστικών και
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων των μαθητών της  πόλης μας  (στο  θέατρο,  τη  μουσική,  τους
ελληνικούς παραδοσιακούς και σύγχρονους χορούς κ.λ.π), με βασικό στόχο την καταξίωση των
προσπαθειών τους, συμβάλλοντας έτσι  στην αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου και  της
ποιότητας της ζωής τους.
β) Τη  παραχώρηση  του  Δημοτικού  Θεάτρου  «Αλέξης  Μινωτής»,  του  Πνευματικού  Κέντρου
«Γιάννης  Ρίτσος»  και  του  Πολυχώρου  «Ελληνικό  Μολύβι»,  για  την  παρουσίαση  των
Καλλιτεχνικών Δημιουργιών των μαθητών των σχολείων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του  άρθρου  185  του  Ν.3463/2006  «Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων»,  (ΦΕΚ
119/2006 τ.Α) και
γ) Την έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 9.500,00 € (με τον ΦΠΑ), σε βάρος του
Κ.Α. 15.6471.005 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους  2017,  με τίτλο «Έξοδα
Μαθητικού  Φεστιβάλ»,  για  την  πληρωμή  των  δαπανών  των  ανωτέρω  Πολιτιστικών
Δραστηριοτήτων,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του  άρθρου 158 «Δαπάνες»,  του  Ν.  3463/2006
«Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/8-6-2006 τ.Α). 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού,άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε

υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:
1. Τη διοργάνωση της παρουσίασης των Καλλιτεχνικών Δημιουργιών των μαθητών

των σχολείων του Δήμου μας (συμπεριλαμβανομένων και (3) τριών ΒΝΣ του Δήμου
μας), με τίτλο «Μαθητικό Φεστιβάλ 2017» που θα υλοποιηθεί στο Δημοτικό θέατρο
«Αλέξης  Μινωτής»,  στο  Πνευματικό  κέντρο  «Γιάννης  Ρίτσος»,  στον  Πολυχώρο
«Ελληνικό Μολύβι» και στις αυλές και τα αμφιθέατρα των σχολείων, στo πλαίσιο
της  υποστήριξης  και  προώθησης  των  πολιτιστικών  και  ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων  των  μαθητών  της  πόλης  μας  (στο  θέατρο,  τη  μουσική,  τους
ελληνικούς παραδοσιακούς και σύγχρονους χορούς κ.λ.π), με βασικό στόχο την
καταξίωση  των  προσπαθειών  τους,  συμβάλλοντας  έτσι  στην  αναβάθμιση  του
πολιτιστικού επιπέδου και της ποιότητας της ζωής τους.

2. Τη  παραχώρηση  του  Δημοτικού  Θεάτρου  «Αλέξης  Μινωτής»,  του  Πνευματικού
Κέντρου  «Γιάννης  Ρίτσος»  και  του  Πολυχώρου  «Ελληνικό  Μολύβι»,  για  την
παρουσίαση  των  Καλλιτεχνικών  Δημιουργιών  των  μαθητών  των  σχολείων  του
Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 119/2006 τ.Α) και

3. Τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 9.500,00 € (με τον ΦΠΑ), σε
βάρος του Κ.Α. 15.6471.005 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους
2017, με τίτλο «Έξοδα Μαθητικού Φεστιβάλ», για την πληρωμή των δαπανών των
ανωτέρω Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158
«Δαπάνες»,  του  Ν.  3463/2006  «Κύρωση Κώδικα Δήμων και  Κοινοτήτων»,  (ΦΕΚ
114/8-6-2006 τ.Α). 

                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

      ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ - ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ
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