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ΠΡΑΚΤΙΚΟ με αριθμ. 39 / 2020 

 

ΘΕΜΑ : Εγκρίσεις πιστώσεων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων της 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. 289/06-02-2020 πρόσκληση του Προέδρου 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

διάταξης θέμα και εισηγήθηκε 

Σε συνέχεια της έγκρισης του προγράμματος των αποκριάτικων καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων στο Εκθεσιακό Κέντρο και για την άρτια διοργάνωση αυτών 

παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για: 

1) την κάλυψη των δαπανών διοργάνωσης των αποκριάτικων εκδηλώσεων που 

αφορούν σε αμοιβές καλλιτεχνικών σχημάτων και αναγκαία υλικά και εξοπλισμό και 

την έγκριση των σχετικών πρωτογενών αιτημάτων. 

2) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.800,00€ πλέον ΦΠΑ για τη διοργάνωση 

συναυλίας με τον Πασχάλη στις 23/2. 

3) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ για τη διοργάνωση της 

συναυλίας με τους ΧΑΝΑΖΟΟ στις 1/3. 

4) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.500,00€ πλέον ΦΠΑ για τη διοργάνωση της 

συναυλίας «Πλακιώτικη Αποκριά» στις 29/2. 

5) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.900,00€ πλέον ΦΠΑ για τη διοργάνωση της 

συναυλίας «Η αποκριάτικη Αθήνα και τα τραγούδια της» στις 1/3. 

6) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 3.000,00€ πλέον ΦΠΑ για τη διοργάνωση της 

μουσικοθεατρικής παράστασης «Επιχείρηση Στρουμφίτα» όπου για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα οι αγαπημένοι μας ήρωες από τα Στρουμφάκια θα εμφανιστούν ζωντανά στην 

σκηνή με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού 

7) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.400,00€ πλέον ΦΠΑ για τη διοργάνωση 7 

παραστάσεων θεάτρου σκιών συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης καλλιτεχνικού 

σχήματος, υλικών και εξοπλισμού. 

8) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 4.200,00€ πλέον ΦΠΑ για τη λειτουργία και 

επιμέλεια των εργαστηρίων κατασκευής αποκριάτικών μασκών και χαρταετών για 70 

ΑΔΑ: ΩΖ78ΟΕΠΝ-ΟΡΣ



ώρες συνολικά, συμπεριλαμβανομένων της κάλυψης του αναγκαίου προσωπικού και 

όλων των αναγκαίων υλικών και εργαλείων με την δυνατότητα εξυπηρέτησης το 

ελάχιστο 6000 συμμετεχόντων συνολικά. 

9) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 4.800,00€ πλέον ΦΠΑ για τη διοργάνωση 8 

παιδικών θεατρικών παραστάσεων συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των θεατρικών 

σχημάτων και των αναγκαίων υλικών και εξοπλισμού. 

10) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.200,00€ πλέον ΦΠΑ για τη διοργάνωση 4 

παραστάσεων κουκλοθέατρου συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των θεατρικών 

σχημάτων και των αναγκαίων υλικών και εξοπλισμού. 

11) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 3.000,00€ πλέον ΦΠΑ για τη διοργάνωση 3 

παραστάσεων μάγων συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των καλλιτεχνικών 

σχημάτων, υλικών και εξοπλισμού. 

12) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.500,00€ πλέον ΦΠΑ για τη διοργάνωση 

δράσεων με τις δύο μασκότ «Πέρι» και «Τέρι» καθ’ όλη τη διάρκεια των αποκριάτικων 

εκδηλώσεων. 

13) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 7.800,00€ πλέον ΦΠΑ για τη διοργάνωση 

14 διαδραστικών παραστάσεων και καθημερινών αποκριάτικων δρώμενων για 60 ώρες 

συνολικά το τριήμερο 21/2-23/2 και το τετραήμερο 28/2-2/3 στο Εκθεσιακό Κέντρο 

στα πλαίσια των αποκριάτικων εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων της κάλυψης των 

καλλιτεχνικών σχημάτων και όλων των αναγκαίων υλικών και του εξοπλισμού. 

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

από τους ν. 4412/2016 και ν. 4555/2018, με σχετικές αποφάσεις Προέδρου. 

 

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 

Ομόφωνα με την αποχή του κ. Παπαδόπουλου Στέφανου, 

1) την κάλυψη των δαπανών διοργάνωσης των αποκριάτικων εκδηλώσεων που 

αφορούν σε αμοιβές καλλιτεχνικών σχημάτων και αναγκαία υλικά και εξοπλισμό και 

την έγκριση των σχετικών πρωτογενών αιτημάτων. 

2) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.800,00€ πλέον ΦΠΑ για τη διοργάνωση 

συναυλίας με τον Πασχάλη στις 23/2. 

3) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ για τη διοργάνωση της 

συναυλίας με τους ΧΑΝΑΖΟΟ στις 1/3. 

4) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.500,00€ πλέον ΦΠΑ για τη διοργάνωση της 

συναυλίας «Πλακιώτικη Αποκριά» στις 29/2. 

5) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.900,00€ πλέον ΦΠΑ για τη διοργάνωση της 

συναυλίας «Η αποκριάτικη Αθήνα και τα τραγούδια της» στις 1/3. 

6) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 3.000,00€ πλέον ΦΠΑ για τη διοργάνωση της 

μουσικοθεατρικής παράστασης «Επιχείρηση Στρουμφίτα» όπου για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα οι αγαπημένοι μας ήρωες από τα Στρουμφάκια θα εμφανιστούν ζωντανά στην 

σκηνή με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού 

7) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.400,00€ πλέον ΦΠΑ για τη διοργάνωση 7 

παραστάσεων θεάτρου σκιών συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης καλλιτεχνικού 

σχήματος, υλικών και εξοπλισμού. 

8) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 4.200,00€ πλέον ΦΠΑ για τη λειτουργία και 

επιμέλεια των εργαστηρίων κατασκευής αποκριάτικών μασκών και χαρταετών για 70 
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ώρες συνολικά, συμπεριλαμβανομένων της κάλυψης του αναγκαίου προσωπικού και 

όλων των αναγκαίων υλικών και εργαλείων με την δυνατότητα εξυπηρέτησης το 

ελάχιστο 6000 συμμετεχόντων συνολικά. 

9) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 4.800,00€ πλέον ΦΠΑ για τη διοργάνωση 8 

παιδικών θεατρικών παραστάσεων συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των θεατρικών 

σχημάτων και των αναγκαίων υλικών και εξοπλισμού. 

10) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.200,00€ πλέον ΦΠΑ για τη διοργάνωση 4 

παραστάσεων κουκλοθέατρου συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των θεατρικών 

σχημάτων και των αναγκαίων υλικών και εξοπλισμού. 

11) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 3.000,00€ πλέον ΦΠΑ για τη διοργάνωση 3 

παραστάσεων μάγων συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των καλλιτεχνικών 

σχημάτων, υλικών και εξοπλισμού. 

12) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.500,00€ πλέον ΦΠΑ για τη διοργάνωση 

δράσεων με τις δύο μασκότ «Πέρι» και «Τέρι» καθ’ όλη τη διάρκεια των αποκριάτικων 

εκδηλώσεων. 

13) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 7.800,00€ πλέον ΦΠΑ για τη διοργάνωση 

14 διαδραστικών παραστάσεων και καθημερινών αποκριάτικων δρώμενων για 60 ώρες 

συνολικά το τριήμερο 21/2-23/2 και το τετραήμερο 28/2-2/3 στο Εκθεσιακό Κέντρο 

στα πλαίσια των αποκριάτικων εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων της κάλυψης των 

καλλιτεχνικών σχημάτων και όλων των αναγκαίων υλικών και του εξοπλισμού. 

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

από τους ν. 4412/2016 και ν. 4555/2018, με σχετικές αποφάσεις Προέδρου. 

Οι δαπάνες θα βαρύνουν τον τρέχοντα προϋπολογισμό και ειδικότερα: 

- τον Κ.Α. 62.90.00.001 με το ποσό των 7.200,00€ πλέον ΦΠΑ. 

- τον Κ.Α. 62.90.00.003 με το ποσό των 9.200,00€ πλέον ΦΠΑ. 

- τον Κ.Α. 62.90.00.011 με το ποσό των 4.700,00€ πλέον ΦΠΑ. 

- τον Κ.Α. 62.90.00.010 με το ποσό των 1.400,00€ πλέον ΦΠΑ. 

- τον Κ.Α. 62.90.00.021 με το ποσό των 7.800,00€ πλέον ΦΠΑ. 

- τον Κ.Α. 62.90.00.002 με το ποσό των 7.800,00€ πλέον ΦΠΑ. 

 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό  39/2020. 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
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