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ΠΡΑΚΤΙΚΟ με αριθμ. 207 / 2020 

 

ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη διαμόρφωση της πλατείας Δημαρχείου με 

εορταστικό διάκοσμο και έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης 

    

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. 1748/30-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

διάταξης και εισηγήθηκε 

Στα πλαίσια των πολιτιστικών μας δράσεων Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου που ως στόχο 

έχουν την δύσκολη αυτή περίοδο της πανδημίας να προσφέρουμε στους πολίτες νότες 

αισιοδοξίας και χαράς, προτείνεται όπως η πλατεία Δημαρχίας διαμορφωθεί σε 

Χριστουγεννιάτικο σκηνικό με τον κατάλληλο διάκοσμο. 

Η σκηνική διαμόρφωση θα γίνει κατά κύριο λόγο τον κλασσικό παραδοσιακό τρόπο με 

τον στολισμό του Δημαρχείου με λαμπιόνια και φώτα έτσι ώστε να προσδίδει στην 

πλατεία ένα μοναδικό εορταστικό σκηνικό και να συντελέσει στο εορταστικό ύφος των 

Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, στην ψυχική ανάταση των πολιτών αλλά και 

στην εμπορική ανάταση της πόλης. 

Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση για: 

α) τη διαμόρφωση της πλατείας Δημαρχίας με καλλιτεχνικό Χριστουγεννιάτικο 

διάκοσμο την περίοδο από 4 Δεκεμβρίου 2020 έως 6 Ιανουαρίου 2021 και την έγκριση 

του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος. 

β) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 14.500,00€ πλέον ΦΠΑ για την διαμόρφωση 

της πλατείας Δημαρχίας με καλλιτεχνικό Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο την περίοδο από 

4 Δεκεμβρίου 2020 έως 6 Ιανουαρίου 2021. 

γ) την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω. που θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των 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 σχετική εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική 

συζήτηση. 

ΑΔΑ: 6ΒΨ7ΟΕΠΝ-ΗΙΔ



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

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

α) τη διαμόρφωση της πλατείας Δημαρχίας με καλλιτεχνικό Χριστουγεννιάτικο 

διάκοσμο την περίοδο από 4 Δεκεμβρίου 2020 έως 6 Ιανουαρίου 2021 και την έγκριση 

του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος. 

β) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 14.500,00€ πλέον ΦΠΑ για την διαμόρφωση 

της πλατείας Δημαρχίας με καλλιτεχνικό Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο την περίοδο από 

4 Δεκεμβρίου 2020 έως 6 Ιανουαρίου 2021. 

γ) την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω. που θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 

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

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.98.00.001: 

- του τρέχοντος προϋπολογισμού με το ποσό των 7.500,00€ πλέον ΦΠΑ 

- του προϋπολογισμού χρήσης 2021 με το ποσό των 7.000,00€ πλέον ΦΠΑ 

 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό  207/2020. 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΒΨ7ΟΕΠΝ-ΗΙΔ
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