
 

 

   

 

 

 

Αριθμός απόφασης: 512/2017 

 

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της με αριθμό 22/2017 

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου 

 

ΘΕΜΑ 67
Ο
: Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την  «Διοργάνωση και Εκτέλεση 

Αποκριάτικων Εκδηλώσεων 2018» με τίτλο ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΗΜΕΡΟΥ 

ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 2018. 

 

Στον Άλιμο και στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα Βασίλη Κατσή), σήμερα 

11 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο, κατόπιν της με αρ.πρωτ. 26660/06-12-2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, που 

επιδόθηκε σε κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010 για να συζητήσει και αποφασίσει πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

Διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 33 μελών στην έναρξη της συνεδρίασης ήταν 

παρόντα τα πρώτα 20 μέλη εκ των αναγραφόμενων: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΣΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  1 ΒΡΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

2 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 2 ΔΟΥΔΩΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 

3 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 ΑΡΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

4 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 

5 ΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 5 ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 

6 ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6 ΜΕΞΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

7 ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ-ΠΑΓΟΥΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 7 ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

8 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 8 ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

9 ΓΚΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ 

  10 ΣΥΡΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ  

  11 ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

  12 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

  13 ΚΛΕΩΠΑ-ΜΠΙΣΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

  14 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

Αν και νόμιμα είχαν κληθεί 

15 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

  16 ΜΠΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 

  17 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ-ΑΡΜΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

  18 ΔΗΜΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 

  19 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

  20 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

  21 ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  22 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  23 ΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  24 ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 

  25 ΛΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

   

Παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος Αλίμου κ. Ανδρέας Κονδύλης. 

 

 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης προτείνεται από τον Πρόεδρο η 

συζήτηση τριών εκτάκτων θεμάτων με τίτλο: 

1
ο
 έκτακτο Αντικατάσταση Μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Αλίμου (σχετικές αποφάσεις Δ.Σ. 78/2017 & 133/2017, 261/2017 & 340/2017). 

2
ο
 έκτακτο Έκπτωση της με αρ. 974/717720-8 (Νο 34-033150) εγγυητικής επιστολής της Εθνικής 

Τράπεζας ποσού 5.000,00 € υπερ τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., λόγω μη αποκατάστασης πεζοδρομίων. 

3
ο
 έκτακτο Νομική Αντιμετώπιση της Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ Α.Α.Π. 256/2-11-2017 για την 

Κήρυξη – οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου περιοχής των Δήμων Αλίμου και 

Ελληνικού Αργυρούπολης, Π.Ε Νοτίου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής. 

 

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνουν ότι απαιτείται να συζητηθούν για την εύρυθμη λειτουργία 

των Υπηρεσιών του Δήμου και ψηφίζουν ομόφωνα ότι είναι κατεπείγοντα και τα εγγράφουν στην 

ημερήσια διάταξη μετά τα τακτικά θέματα, σύμφωνα με το άρθρο 75 §3 του Ν. 3852/2010. 

 

Κατά τη συζήτηση του 36
ου

 θέματος προσήλθε ο κ. Δημάκης Δημήτριος και κατά τη συζήτηση του 44
ο
 

θέματος ο κ. Αλεξόπουλος Νικόλαος. Το 21
ο
 και 56

ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρονται. Πριν τη 

συζήτηση του 59
ου

 θέματος προσήλθε ο κ. Πέτσας Ιωάννης και κατά τη συζήτηση του 65
ου

 θέματος 

προσήλθαν οι κ.κ. Μελισσαράτου Λουκία & Λουκά Αικατερίνη και αποχώρησε ο κ. Δήμου Ταξιάρχης. Το 

3
ο
 έκτακτο θέμα προτάσσεται για συζήτηση πριν τη συζήτηση του 66

ου
 θέματος. Κατά τη συζήτηση του 

67
ου

 θέματος αποχώρησε η κα. Κλεώπα-Μπίσμπα Δήμητρα. 

 

Πάνω στο 67
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θέτει υπόψη του 

Σώματος την εισήγηση του Δημάρχου, κ. Ανδρέα Κονδύλη, που έχει ως εξής: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 75 Ι περίπτωση στ, N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & 

Κοινοτικός Κώδικας »  οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, μεταξύ άλλων τους τομείς 

Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως οι περιπτ.: 

 

5. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή  των 

πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη 

δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων,  μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και 

θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας  μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., 

καθώς και η μελέτη και εφαρμογή  πολιτιστικών προγραμμάτων. 

 

8. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η  

συμμετοχή τους σε αυτά. 

 

9. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα  με την 

κείμενη νομοθεσία. 

 

10. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. 

 

12. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση  

αθλητικών εκδηλώσεων. 

Επίσης σύμφωνα με την παρ 3 περιπτ α του άρθρου 158 του ν. 3463/06, πιστώσεις που είναι γραμμένες 

στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του  Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να 

διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που 

αφορούν, μεταξύ άλλων, εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, 

ψυχαγωγικές,  αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα,  
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εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των  κοινωνικών 

και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων  των κατοίκων του. 

Στην προκειμένη περίπτωση, εισηγούμαστε να πραγματοποιηθούν στο Δήμο μας δράσεις και 

εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Αποκριάς, από 18/02/2018 έως 19/02/2018, με σκοπό κυρίως την 

ψυχαγωγία των κατοίκων. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Διοργάνωση Αποκριάτικης Παρέλασης :  

Διοργάνωση της παρέλασης με 5 τουλάχιστον άρματα. Κόστους 8.000 ευρώ. Στη τιμή μίσθωσης των 

αρμάτων προβλέπεται και το κόστος του οχήματος ρυμούλκησης με τον αντίστοιχο οδηγό του.  

Ηχητική κάλυψη  για την διάρκεια της παρέλασης καθώς και για την υποστήριξη της εκδήλωσης του 

μουσικοχορευτικού σόου που θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της παρέλασης. Κόστους 800 ευρώ  

Στο πέρας της παρέλασης όπως αναφέρθηκε προβλέπεται μουσικοχορευτική εκδήλωση από 

καλλιτεχνικό συγκρότημα. Κόστους 2.500 ευρώ 

2. Κούλουμα Κ. Δευτέρας :  Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο λ. Πανί, όπου προβλέπεται η  δωρεάν 

διανομή λαγάνας και χαλβά για 2000 άτομα, κόστους 3.000 ευρώ και η προμήθεια και δωρεάν 

διανομή 200 χαρταετών κόστους 700 ευρώ.  

3. Συναυλία Καθαράς Δευτέρας : Προβλέπεται συναυλία με λαϊκό συγκρότημα, στο κόστος 

περιλαμβάνεται η αμοιβή των καλλιτεχνών καθώς και η ηχητική εγκατάσταση υποστήριξης, κόστους 

5.000 ευρώ. 

 

Η δαπάνη ανέρχεται  στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €), 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

Κατόπιν αυτών καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως : 

 

1. Εγκρίνει την διενέργεια της «Διοργάνωσης και Εκτέλεσης Αποκριάτικων Εκδηλώσεων 2018» με 

τίτλο ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 2018 . 

 

2. Εγκρίνει τη δαπάνη και τη δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού είκοσι τεσσάρων 

χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο 

κατανέμεται στα έτη 2017 και 2018 ως εξής: 

• Στο τρέχον έτος 2017 πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0005  του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, το οποίο και δεσμεύεται με την παρούσα  

• Στο έτος 2018 ποσό δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (19.800,00 €) 

  

Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ κατά πλειοψηφία 

Με Δέκα οκτώ ψήφους (18) ΥΠΕΡ, τρείς (3) ΛΕΥΚΟ (Ορφανός Αθανάσιος, Πέτσας Ιωάννης και 

Γιαννακόπουλος Δημήτριος) και  δύο (2) ΚΑΤΑ 

 

1. Εγκρίνουν την διενέργεια της «Διοργάνωσης και Εκτέλεσης Αποκριάτικων Εκδηλώσεων 

2018» με τίτλο ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 

2018. 

2. Εγκρίνουν τη δαπάνη και τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού είκοσι τεσσάρων 

χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο 

κατανέμεται στα έτη 2017 και 2018 ως εξής: 
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• Στο τρέχον έτος 2017 πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0005  

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, το οποίο και δεσμεύεται με την 

παρούσα  

• Στο έτος 2018 ποσό δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (19.800,00 €) 

3. Εξουσιοδοτούν τον Δήμαρχο για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια. 

 

Για επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 512/2017. 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

(Υπογραφές) 
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