
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                  ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. 

ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  

«Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.»                                                             3η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020 

Τηλ. & Fax: 2105779914-5                             της  05ης-02-2020 
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ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων την περίοδο της 

Αποκριάς 

    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλλιάφας Αναστάσιος  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τσάκα–Αποστολοπούλου 

Ειρήνη 

ΤΑ ΜΕΛΗ : Τσιώτα-Μάρκου Μαρία, Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης, Σταυρούλιας 

Αλέξιος, Παπαδόπουλος Στέφανος, Αβραμίδης Σάββας, Βαθιώτης Γεώργιος, 

Μακρυδήμα Μαρία 

Αναπληρωματικά: Τσερούλα Αικατερίνη, Κυρίτσης Ηλίας, Αρσενοπούλου-Κιαγιά 

Παρασκευή, Τσίνας Γεώργιος, Αμαξοπούλου Ζωή,, Καλαντώνης Ιωάννης, Πήττα 

Ευγενία, Καραπέτρος Απόστολος, Λεϊμονής Ανδρέας 

Εκ των οποίων παρόντες (8), 

απόντες (1), οι εξής: Σταυρούλιας Αλέξιος 

και οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 231/31-01-2020 πρόσκληση του Προέδρου 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπ’ όψη του Σώματος το υπ’ αρ. δύο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης και εισηγήθηκε 

Όπως γνωρίζετε κάθε χρόνο διοργανώνουμε τις αποκριάτικες εκδηλώσεις οι οποίες 

υποδέχονται χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Αθήνα. Και φέτος λοιπόν προτείνεται η 

διοργάνωση 7ήμερων εκδηλώσεων την περίοδο της Αποκριάς στο Εκθεσιακό Κέντρο 

και ειδικότερα το τριήμερο 21/2-23/2 και το τετραήμερα 28/2-2/3 με 12ωρη λειτουργία 

ανά ημέρα. 

Οι εκδηλώσεις θα αναπτυχθούν στις 3 αίθουσες του Εκθεσιακού Κέντρου ενώ την 

ημέρα της Καθαράς Δευτέρας θα χρησιμοποιηθεί και η 4η αίθουσα για την εκδήλωση 

για τα Κούλουμα, και προτείνεται να περιλαμβάνουν: 

- συναυλίες για όλες τις ηλικίες 

- θεατρικές παραστάσεις 

- χορευτικές εκδηλώσεις 

- παραστάσεις μάγων 

- διαδραστικές παραστάσεις και αποκριάτικα happenings 

- εργαστήρια κατασκευής αποκριάτικων μασκών και χαρταετών 

- παιδότοπο με φουσκωτά παιχνίδια 

- παραστάσεις μαριονέτας, κουκλοθέατρου και θεάτρου σκιών 

- ψηφιακή παιχνιδούπολη όπου τα παιδιά και οι νέοι θα έρχονται σε επαφή με τα 

ψηφιακά παιχνίδια μέσω υπολογιστών και κονσολών και θα μαθαίνουν τον 

σωστό τρόπο αξιοποίησής αυτών για την ψυχαγωγία τους  

- τραμπολίνο (παιδικό και επαγγελματικό) 

- αποκριάτικη διακόσμηση των χώρων του Εκθεσιακού Κέντρου 

- μεγάλη εκδήλωση «Κούλουμα 2020» την Καθαρά Δευτέρα με διανομή 

σαρακοστιανών εδεσμάτων 
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- δωρεάν χορηγούμενη εκδήλωση από τα ΙΕΚ Δέλτα Περιστερίου με συμμετοχή 

των σπουδαστών των σχολών Παιδαγωγικής και Αισθητικής 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, και κατόπιν της έγκρισης του προϋπολογισμού μας έχουμε 

τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στην έγκριση σχετικών δαπανών καταβάλλοντας 

προσπάθεια για σημαντική μείωση του κόστους και βεβαίως προς την κατεύθυνση αυτή 

γίνεται αναζήτηση χορηγικών προτάσεων.  

Σας γνωρίζουμε ότι έχει ήδη υπάρξει ενδιαφέρον από χορηγούς. 

Ο κ. Μιχαηλίδης Εμμανουήλ έχει υποβάλει επίσημη χορηγική πρόταση σύμφωνα με 

την οποία προσφέρει το ποσό των 3.000,00€ πλέον ΦΠΑ ως χορηγία για το κόστος των 

φουσκωτών παιχνιδιών ενώ αναλαμβάνει την εκτύπωση και τοποθέτηση 100 

αποκριάτικων λαβάρων, 20 πανό και 20 λαβάρων για την αίθουσα των φουσκωτών. 

Παράλληλα, η εταιρεία KMS Productions, η οποία διοργανώνει τα τελευταία χρόνια 

την ψηφιακή παιχνιδούπολη, φέτος θα μας τη χορηγήσει δωρεάν, πλην της αμοιβής του 

προσωπικού, ενώ μας προσφέρει δωρεάν και συναυλία με δημοφιλείς στη νεολαία 

youtubers. Ενημερωτικά το κόστος της ψηφιακής παιχνιδούπολης πέρυσι είχε ανέλθει 

στο ποσό των 11.200,00€ το οποίο θα διατεθεί για την κάλυψη του κόστους της 

λειτουργίας του παιδότοπου με τα φουσκωτά για την ψυχαγωγία και διασκέδαση των 

μικρών παιδιών. 

Παρακαλούμε λοιπόν όπως ληφθεί απόφαση για: 

α) τη διοργάνωση των αποκριάτικων εκδηλώσεων σύμφωνα με όσα αναφέρονται 

ανωτέρω. 

β) την έγκριση πιστώσεων για τη διοργάνωση των αποκριάτικων εκδηλώσεων και την 

έγκριση του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος. 

γ) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ για τη διερεύνηση 

ποιοτικών εκδηλώσεων και συμφερουσών από οικονομική άποψη που θα διεξάγονται 

καθημερινά από τις 10:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ, θα απευθύνονται σε μικρούς 

και μεγάλους και θα περιλαμβάνουν παιδικές παραστάσεις, παραστάσεις θεάτρου 

σκιών – μαριονέτας - κουκλοθέατρου, αποκριάτικα εργαστήρια, διαδραστικές 

παραστάσεις και άλλα αποκριάτικα δρώμενα, την διαπραγμάτευση των αντίστοιχων 

τιμών και την κατάρτιση του αναλυτικού καλλιτεχνικού 12ωρου ανά ημέρα 

προγράμματος εκδηλώσεων. 

δ) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 11.000,00€ πλέον ΦΠΑ για την ανάθεση της 

διαχείρισης των αποκριάτικων εκδηλώσεων στο Εκθεσιακό Κέντρο, με διαχείριση των 

καλλιτεχνικών σχημάτων, διαχείριση των επισκεπτών κατά την παρουσία τους στους 

χώρους των εκδηλώσεων και εποπτεία και διαχείριση των παιδιών στην αίθουσα του 

παιδότοπου, ταξιθεσία, επιμέλεια των εκδηλώσεων κατά την προετοιμασία, την 

διάρκεια και τη λήξη αυτών (εγκατάσταση - απεγκατάσταση των απαιτούμενων ανά 

εκδήλωση), εποπτεία των χώρων των εκδηλώσεων και διανομή έντυπου υλικού, καθ’ 

όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και για 12 ώρες ανά ημέρα. 

ε) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 19.000,00€ πλέον ΦΠΑ για τη λειτουργία 

παιδότοπου που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

• 1 κάστρο διαστάσεων τουλ. 15μ Χ 10μ. με δυνατότητα για 15 παιδιά 

• 1 φουσκωτή τσουλήθρα ύψους τουλ. 8μ. για παιδιά 3-10 ετών 

• 1 μπασκέτα 4Χ4 για παιδιά έως 3-8 ετών 

• 1 φουσκωτό πάρκο για παιδάκια έως 3 ετών 

• 1 φουσκωτό «τα ζώα της ζούγκλας» διαστ. 6μΧ8μ. 

• 3 φουσκωτά παιδικά παιχνίδια διαστάσεων 

με μίσθωση και λειτουργία των ανωτέρω παιχνιδιών, με δυνατότητα αντικατάστασής 

τους με αντίστοιχα ή καλύτερα, από τις 15 Φεβρουαρίου (ημέρα εγκατάστασης και 
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ελέγχου λειτουργίας) έως και τις 4 Μαρτίου (ημέρα απεγκατάστασης) στο Εκθεσιακό 

Κέντρο. 

στ) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 800,00€ πλέον ΦΠΑ για τη δημοσίευση των 

αποκριάτικων εκδηλώσεων σε τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα με στόχο την 

αποτελεσματικότερη ενημέρωση των δημοτών 

ζ) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.200,00€ πλέον ΦΠΑ για τη μίσθωση, 

εγκατάσταση και απεγκατάσταση καρεκλών, πάγκων και διαχωριστικών πλήθους για 

τις ανάγκες των αποκριάτικων εκδηλώσεων, εξαιρουμένης της εκδήλωσης για τα 

Κούλουμα στις 2/3. 

η) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.200,00€ πλέον ΦΠΑ για την κατασκευή και 

τοποθέτηση αποκριάτικων φιγούρων και άλλων αποκριάτικων ψηφιακών εκτυπώσεων 

για τη διακόσμηση των χώρων των εκδηλώσεων. 

θ) την έγκριση πίστωσης ποσού 6.000,00€ πλέον ΦΠΑ για τη μίσθωση και λειτουργία 

δύο τραμπολίνο, ενός μεγάλου τραμπολίνο επαγγελματικού άλματος και ενός 

τραμπολίνο για μικρά παιδιά. 

ι) τις απευθείας αναθέσεις των ανωτέρω που θα γίνουν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 

από τις διατάξεις των ν. 4412/2016 και ν. 4555/2018, με σχετικές αποφάσεις Προέδρου. 

κ) την αποδοχή της χορηγίας του κ. Μιχαηλίδη Εμμανουήλ με το ποσό των 3.000,00€ 

πλέον ΦΠΑ για την μείωση του κόστους ενοικίασης των φουσκωτών παιχνιδιών και 

την εκτύπωση και τοποθέτηση 100 αποκριάτικων λαβάρων, 20 πανό και 20 λαβάρων 

για την αίθουσα των φουσκωτών 

λ) την αποδοχή της χορηγίας της KMS Productions η οποία προσφέρει δωρεάν τη 

διοργάνωση της ψηφιακής παιχνιδούπολης καθ΄ όλη τη διάρκεια των αποκριάτικων 

εκδηλώσεων, με εξαίρεση την αμοιβή του προσωπικού, μαζί με μία συναυλία με 

δημοφιλείς youtubers. 

μ) την αποδοχή της δωρεάν χορηγούμενης εκδήλωσης από τα ΙΕΚ Δέλτα Περιστερίου 

με συμμετοχή των σπουδαστών των σχολών Παιδαγωγικής και Αισθητικής. 

Για την έγκριση του αναλυτικού προγράμματος εκδηλώσεων, τις εγκρίσεις περαιτέρω 

δαπανών για τη διοργάνωση αυτών καθώς και για την εξέταση νέων χορηγικών 

προτάσεων θα επανέλθουμε σε επόμενη συνεδρίαση. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τρέχοντα προϋπολογισμό και ειδικότερα: 

- τον Κ.Α. 61.00.99.000 με το ποσό των 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ. 

- τον Κ.Α. 62.90.00.021 με το ποσό των 8.400,00€ πλέον ΦΠΑ. 

- τον Κ.Α. 64.09.99.000 με το ποσό των 800,00€ πλέον ΦΠΑ. 

- τον Κ.Α. 61.98.00.002 με το ποσό των 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το 

προς συζήτηση θέμα και την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Με ψήφους 7 υπέρ και 1 κατά, του κ. Παπαδόπουλου Στέφανου, 

α) τη διοργάνωση των αποκριάτικων εκδηλώσεων σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 

εισήγηση του Προέδρου. 

β) την έγκριση πιστώσεων για τη διοργάνωση των αποκριάτικων εκδηλώσεων και την 

έγκριση του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος. 

γ) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ για τη διερεύνηση 

ποιοτικών εκδηλώσεων και συμφερουσών από οικονομική άποψη που θα διεξάγονται 

καθημερινά από τις 10:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ, θα απευθύνονται σε μικρούς 

και μεγάλους και θα περιλαμβάνουν παιδικές παραστάσεις, παραστάσεις θεάτρου 
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σκιών – μαριονέτας - κουκλοθέατρου, αποκριάτικα εργαστήρια, διαδραστικές 

παραστάσεις και άλλα αποκριάτικα δρώμενα, την διαπραγμάτευση των αντίστοιχων 

τιμών και την κατάρτιση του αναλυτικού καλλιτεχνικού 12ωρου ανά ημέρα 

προγράμματος εκδηλώσεων. 

δ) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 11.000,00€ πλέον ΦΠΑ για την ανάθεση της 

διαχείρισης των αποκριάτικων εκδηλώσεων στο Εκθεσιακό Κέντρο, με διαχείριση των 

καλλιτεχνικών σχημάτων, διαχείριση των επισκεπτών κατά την παρουσία τους στους 

χώρους των εκδηλώσεων και εποπτεία και διαχείριση των παιδιών στην αίθουσα του 

παιδότοπου, ταξιθεσία, επιμέλεια των εκδηλώσεων κατά την προετοιμασία, την 

διάρκεια και τη λήξη αυτών (εγκατάσταση - απεγκατάσταση των απαιτούμενων ανά 

εκδήλωση), εποπτεία των χώρων των εκδηλώσεων και διανομή έντυπου υλικού, καθ’ 

όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και για 12 ώρες ανά ημέρα. 

ε) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 19.000,00€ πλέον ΦΠΑ για τη λειτουργία 

παιδότοπου που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

• 1 κάστρο διαστάσεων τουλ. 15μ Χ 10μ. με δυνατότητα για 15 παιδιά 

• 1 φουσκωτή τσουλήθρα ύψους τουλ. 8μ. για παιδιά 3-10 ετών 

• 1 μπασκέτα 4Χ4 για παιδιά έως 3-8 ετών 

• 1 φουσκωτό πάρκο για παιδάκια έως 3 ετών 

• 1 φουσκωτό «τα ζώα της ζούγκλας» διαστ. 6μΧ8μ. 

• 3 φουσκωτά παιδικά παιχνίδια διαστάσεων 

με μίσθωση και λειτουργία των ανωτέρω παιχνιδιών, με δυνατότητα αντικατάστασής 

τους με αντίστοιχα ή καλύτερα, από τις 15 Φεβρουαρίου (ημέρα εγκατάστασης και 

ελέγχου λειτουργίας) έως και τις 4 Μαρτίου (ημέρα απεγκατάστασης) στο Εκθεσιακό 

Κέντρο. 

στ) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 800,00€ πλέον ΦΠΑ για τη δημοσίευση των 

αποκριάτικων εκδηλώσεων σε τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα με στόχο την 

αποτελεσματικότερη ενημέρωση των δημοτών 

ζ) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.200,00€ πλέον ΦΠΑ για τη μίσθωση, 

εγκατάσταση και απεγκατάσταση καρεκλών, πάγκων και διαχωριστικών πλήθους για 

τις ανάγκες των αποκριάτικων εκδηλώσεων, εξαιρουμένης της εκδήλωσης για τα 

Κούλουμα στις 2/3. 

η) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.200,00€ πλέον ΦΠΑ για την κατασκευή και 

τοποθέτηση αποκριάτικων φιγούρων και άλλων αποκριάτικων ψηφιακών εκτυπώσεων 

για τη διακόσμηση των χώρων των εκδηλώσεων. 

θ) την έγκριση πίστωσης ποσού 6.000,00€ πλέον ΦΠΑ για τη μίσθωση και λειτουργία 

δύο τραμπολίνο, ενός μεγάλου τραμπολίνο επαγγελματικού άλματος και ενός 

τραμπολίνο για μικρά παιδιά. 

ι) τις απευθείας αναθέσεις των ανωτέρω που θα γίνουν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 

από τις διατάξεις των ν. 4412/2016 και ν. 4555/2018, με σχετικές αποφάσεις Προέδρου. 

κ) την αποδοχή της χορηγίας του κ. Μιχαηλίδη Εμμανουήλ με το ποσό των 3.000,00€ 

πλέον ΦΠΑ για την μείωση του κόστους ενοικίασης των φουσκωτών παιχνιδιών και 

την εκτύπωση και τοποθέτηση 100 αποκριάτικων λαβάρων, 20 πανό και 20 λαβάρων 

για την αίθουσα των φουσκωτών 

λ) την αποδοχή της χορηγίας της KMS Productions η οποία προσφέρει δωρεάν τη 

διοργάνωση της ψηφιακής παιχνιδούπολης καθ΄ όλη τη διάρκεια των αποκριάτικων 

εκδηλώσεων, με εξαίρεση την αμοιβή του προσωπικού, μαζί με μία συναυλία με 

δημοφιλείς youtubers. 

μ) την αποδοχή της δωρεάν χορηγούμενης εκδήλωσης από τα ΙΕΚ Δέλτα Περιστερίου 

με συμμετοχή των σπουδαστών των σχολών Παιδαγωγικής και Αισθητικής. 
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Για την έγκριση του αναλυτικού προγράμματος εκδηλώσεων, τις εγκρίσεις περαιτέρω 

δαπανών για τη διοργάνωση αυτών καθώς και για την εξέταση νέων χορηγικών 

προτάσεων θα επανέλθουμε σε επόμενη συνεδρίαση. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τρέχοντα προϋπολογισμό και ειδικότερα: 

- τον Κ.Α. 61.00.99.000 με το ποσό των 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ. 

- τον Κ.Α. 62.90.00.021 με το ποσό των 8.400,00€ πλέον ΦΠΑ. 

- τον Κ.Α. 64.09.99.000 με το ποσό των 800,00€ πλέον ΦΠΑ. 

- τον Κ.Α. 61.98.00.002 με το ποσό των 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ. 

 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό  28/2020. 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
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