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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 18/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 120/2022
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«
Έγθξηζε
δηνξγάλσζεο
ζεξηλψλ
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξάζεσλ
ηνπ Γήκνπ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο
πίζησζεο».
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 25 ηνπ κήλα Καΐνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο
ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020,
θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 77 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα
πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ ε
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ
ππ΄αξηζ. πξση. 11151/16/20-5-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη
Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά
θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
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75 ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ
ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 77 Δγθχθιην
ηνπ Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο, Αληηπξφεδξνο, Ξξνεδξεχσλ 2) Θνπηζάθεο Κηραήι 3)
Ράθαο Ζιίαο 4) Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 5) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 6)
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ
εθιεγέληνο Γεκάξρνπ θαη 7) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο
δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΝΣΔ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο 2) Θνπεινχζνο Σξήζηνο 3)
Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο θαη 4) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, νη νπνίνη δελ
πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, κε ηνπο ηξεηο πξψηνπο λα έρνπλ
πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά.


Ιφγσ απνπζίαο ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Ν.Δ. πξνήδξεπζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 75
παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 77 ηνπ Λ.
4555/18, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Ν.Δ. θ. Πσηήξηνο Θνζθνιέηνο.

Ν θ. Αληηπξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη εηζεγνχκελνο ην 2ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 11076/19-5-2022 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Θνηλσληθήο
Ξνιηηηθήο/Ρκήκα Ξαηδείαο θαη Ξνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΜΑ: Έγθξηζε θαη ςήθηζε ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ πνπ αθνξά δαπάλεο γηα ηελ
δηνξγάλσζε & πινπνίεζε εθδειψζεσλ ζην πιαίζην ησλ δαπαλψλ θαινθαηξηλψλ
εθδειψζεσλ ηνπ ηκήκαηνο παηδείαο-πνιηηηζκνχ, νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ησλ
Ξνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ & Γξάζεσλ ηνπ γηα ην έηνο 2022.
Πρεη: Ζ ππ΄αξηζκ.79/2022 Κειέηε.
Αμηφηηκε Θχξηε Ξξφεδξε,
Ιακβάλνληαο ππφςε ζαο ηηο δηαηάμεηο:
1. Ρεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4625/2019 κε ην νπνίν απνλέκεηαη ζηελ
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ πηζηψζεσλ, πξηλ ηελ
έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, νπφηε θάηη ηέηνην απαηηείηαη.
2. Ρεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Θ.Γ.Θ. N.3463/2006),πνπ αθνξά εζληθέο ή ηνπηθέο γηνξηέο ή άιιεο πνιηηηζηηθέο,
κνξθσηηθέο, ςπραγσγηθέο ή αζιεηηθέο εθδειψζεηο, ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο,
ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δψξα θαη θηινμελία αληηπξνζσπεηψλ ή θπζηθψλ
πξνζψπσλ ή ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γήκνπ.
3. Ρνπ Ν.4555/2018 «Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο-Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο-Βειηίσζε
ηεο Νηθνλνκηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Ρ.Α. [Ξξφγξακκα ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ
Η]», άξζξν 203 «Γηαηάθηεο ζηνπο Ν.Ρ.Α. Α΄Βαζκνχ».
4. Ρνπ Π.Γ.80/1986 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο».
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Ξαξαθαιείζζε φπσο ζηελ ακέζσο επνκέλε ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ, εηζαγάγεηε γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο, ην αλσηέξσ ζέκα
θαη ζχκθσλα κε ην θαησηέξσ ζθεπηηθφ:
Ζ Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ& ζπγθεθξηκέλα ην Ρκήκα ΞαηδείαοΞνιηηηζκνχ, ζηα πιαίζηα ησλ Ξνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ, Γξαζηεξηνηήησλ &
Γξάζεσλ γηα ην έηνο 2022, πξνγξακκαηίδεη ηελ δηελέξγεηα εξγαζηψλ, πξνκεζεηψλ
θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε θαινθαηξηλψλ
εθδειψζεσλ ηνπ ηκήκαηνο Ξαηδείαο-Ξνιηηηζκνχ, ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ.
Σαιθεδφλαο.
Ππγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ δεκφζηαο αλάγλσζεο,
πξνβνιψλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, ζπλαπιηψλ θαζψο θαη ζεαηξηθψλ
παξαζηάζεσλ - παηδηθψλ θαη γηα ελήιηθεο - κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη απφ ηηο
εξαζηηερληθέο ζεαηξηθέο νκάδεο ηεο πφιεο καο . Νη δξάζεηο ζα ιάβνπλ ρψξα ζηνλ
Ξνιπρψξν Γξνζίλε ζηε Λέα Σαιθεδφλα, ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ πξ. Πηξαηησηηθνχ
Δξγνζηαζίνπ, Ξάξθν Απνζηνιάθε Λ. Σαιθεδφλα θαη ζην ππαίζξην ζέαηξν ηνπ
ΞΞΗΔΓ θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο :














Ξαξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε δηελέξγεηα ζεαηξηθήο παξάζηαζεο κε ηνλ ηίηιν
«Αγγέια Ξαπάδνγινπ» θαη ηελ Άλλα Βαγελά. Ππκπεξηιακβάλνληαη αγνξά
παξάζηαζεο, ζθεληθά, ερνθσηηζηηθή θάιπςε, ακνηβέο ζπληειεζηψλ θαη
ζπγγξαθηθά δηθαηψκαηα.
Ξαξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε δηελέξγεηα ζεαηξηθήο παξάζηαζεο κε ηνλ ηίηιν «Ζ
Κηθξή Γνξγφλα» απφ ην Θέαηξν ηεο Κεζνγείνπ Ππκπεξηιακβάλνληαη αγνξά
παξάζηαζεο, ζθεληθά, ερνθσηηζηηθή θάιπςε, ακνηβέο ζπληειεζηψλ θαη
ζπγγξαθηθά δηθαηψκαηα.
Ξαξνρή ππεξεζηψλ γηα ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ έλα
ηξηήκεξν ζηηο 1-2-3 Ηνπιίνπ 2022. Ππγθεθξηκέλα θφζηνο δηθαησκάησλ πξνβνιψλ
3 ηαηληψλ, ελνηθίαζε νζφλεο πξνβνιήο δηαζηάζεσλ 6Σ4 θαη θάιπςε ερεηηθψλ
αλαγθψλ θαη αλαγθψλ πξνβνιήο ησλ ηαηληψλ.
Ξαξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ δηελέξγεηα ζπλαπιίαο κε ηνλ Γεξάζηκν Αλδξέαην ηελ
Γεπηέξα 11 Ηνπιίνπ 2022, ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ πξ. Πηξαηησηηθνχ
Δξγνζηαζίνπ, Ξάξθν Απνζηνιάθε Λ. Σαιθεδφλα . Ππγθεθξηκέλα θφζηνο
ζπλαπιίαο, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ακνηβέο ζπληειεζηψλ
Ξαξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ δηελέξγεηα ζπλαπιίαο αθηέξσκα ζηνλ Κάλν
Διεπζεξίνπ κε ηνπο Θάλν Νιχκπην & Βαζίιε Ξάηζην ηελ Ξαξαζθεπή 22 Ηνπιίνπ
2022, ζην ΞΞΗΔΓ.. Ππγθεθξηκέλα θφζηνο ζπλαπιίαο, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο,
ακνηβέο ζπληειεζηψλ.
Ξαξνρή ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ γηα ην δεκηνπξγηθφ θαη ηελ εθηχπσζε
ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ, αθηζψλ θαη δηαλνκή γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ
ζρεηηθά κε ηηο εθδειψζεηο.
Ξαξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε ερνθσηηζηηθή θάιπςε ηξηψλ (3) ζπλαπιηψλ, (2)
εθδειψζεηο Γεκφζησλ αλαγλψζεσλ, κίαο εθδήισζεο γηα αθηέξσκα ζηελ Φηιηψ
Σατδεκέλνπ θαζψο 10 ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη 5 πξνβψλ.
Ξαξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ ελνηθίαζε, κεηαθνξά ηνπνζέηεζεο θαη απνκάθξπλζεο
θαζηζκάησλ ζηελ Γξνζίλε θαη ελνηθίαζε, κεηαθνξά ηνπνζέηεζεο θαη
απνκάθξπλζεο θαζηζκάησλ θαη ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ πξ. Πηξαηησηηθνχ
εξγνζηάζηνπ, Ξι. Γ. Απνζηνιάθε.

Πηφρνο ησλ
εθδειψζεσλ είλαη ε ζηήξημε θαη ε πξνβνιή ηεο θαιιηηερληθήο
δεκηνπξγίαο ησλ ζεαηξηθψλ νκάδσλ ηνπο Γήκνπ θαη ε πξνζθνξά ζεάκαηνο θαη
ςπραγσγίαο ζηνπο πνιίηεο καο.
Κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο φπσο
απηέο πξνβιέπνληαη απφ ζρεηηθά έγγξαθα ηνπ πνπξγείνπ Αζιεηηζκνχ &
Ξνιηηηζκνχ, Γξαθείν Γεληθφ Γξακκαηέα Πχγρξνλνπ Ξνιηηηζκνχ κε εκεξνκελία
4/5/2022 θαη κε Α. Ξ.: 197903) ε ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ θαη νη δξάζεηο ζα
πινπνηεζνχλ ηεξψληαο ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο αζθάιεηαο.
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Ζ επηινγή ησλ εθδειψζεσλ έγηλε κε γλψκνλα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ζέαζε
θαη ςπραγσγία φζν ην δπλαηφλ πεξηζζνηέξσλ θαηνίθσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο
θαιιηηερληθήο θαη πνιηηηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ,ηνλίδνληαο παξάιιεια ηνλ θεηηλφ
ενξηαζκφ ησλ 100 εηψλ απφ ηελ Κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή.
Ζ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ εθδειψζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπλεκκέλε 79/2022
κειέηε
Ξαξαθαιείηαη ινηπφλ ην ζψκα φπσο:
1. Δγκπίνει ηελ δηνξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθδειψζεσλ.
2. Δγκπίνει ηελ δαπάλε σο εμήο:
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο, ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ γηα
ηελ δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε ησλ Ξνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ, Γξαζηεξηνηήησλ &
Γξάζεσλ απφ ην Γήκν Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδφλαο, ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ
35.799,80 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Φ.Ξ.Α. 24%, Απφδνζε Φφξσλ, Ξλεπκαηηθψλ
Γηθαησκάησλ θαη ησλ ινηπψλ θξαηήζεσλ) θαη ζα βαξχλεη ηνπο :
-Θ.Α 02.15.6471.002 (Γαπάλεο θαινθαηξηλψλ εθδειψζεσλ ησλ ηκεκάησλ παηδείαοπνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ) πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022,
εγγεγξακκέλεο θαη αλακνξθσκέλεο πίζησζεο 17,000 επξψ θαηά 16.604,60 επξψ
(ΝΚΑΓΑ Α, ΝΚΑΓΑ Β, ΝΚΑΓΑ Γ, ΝΚΑΓΑ Γ & ΞΛΔΚ. ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΑ, ΝΚΑΓΑ Δ &
ΞΛΔΚΑΡΗΘΑ ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΑ) .
- Θ.Α. 02.15.6235.003 (Δλνηθίαζε ερεηηθνχ θαη θσηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηηο
αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ) πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 εγγεγξακκέλεο θαη αλακνξθσκέλεο πίζησζεο 16.000,00
επξψ θαηά 13.392,00 επξψ (ΝΚΑΓΑ Ε).
- Θ.Α. 02.15.6474.001 (Γαπάλεο γηα ηελ δεκηνπξγία θαη εθηχπσζε ελεκεξσηηθψλ
θπιιαδίσλ, εληχπσλ, αεξνπαλφ θιπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο - Λ. Σαιθεδφλαο)
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 εγγεγξακκέλεο πίζησζεο
15.000,00 επξψ θαηά 2.480,00 επξψ (ΝΚΑΓΑ ΠΡ).
Θ.Α : 02.15.6235.002 («Δλνηθίαζε – κεηαθνξά ηνπνζέηεζε θαζηζκάησλ θαη εμεδξψλ
γηα ηηο Αζιεηηθέο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ» πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022, εγγεγξακκέλεο θαη αλακνξθσκέλεο πίζησζεο 6. 500,00
επξψ θαηά 3.323,20 επξψ (ΝΚΑΓΑ Ζ).
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ
κειψλ

ηεο

Ν.Δ.,

θαηά

ηελ

νπνία

αληαιιάρηεθαλ

δηάθνξεο

απφςεηο

πνπ

θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 18/2022 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ.
Αληηπξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.


Θαηά ηνπ ζέκαηνο ζπλνιηθά ηάρζεθε ην κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Ξ.Γξεηδειηάο
ζεσξψληαο ην χςνο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο σο απαξάδεθην, ππνζηεξίδνληαο
φηη νη ηηκέο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηελ αγνξά είλαη αηζζεηά ρακειφηεξεο.



Θαηά ηνπ ζέκαηνο, κφλν σο πξνο ηελ δαπάλε ελνηθίαζεο ερεηηθνχ θαη
θσηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηηο εθδειψζεηο (13.392,00 €) θαη απηήλ ηεο
δεκηνπξγίαο θαη εθηχπσζεο ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ, εληχπσλ, αεξνπαλφ
θιπ (2.480,00 €), ηηο νπνίεο ζεσξεί ππεξβνιηθέο, ηάρζεθε ην κέινο ηεο Ν.Δ. θ.
Θ.Ρνκπνχινγινπ,

δειψλνληαο

φηη

είλαη

ππέξ

ηεο

δηνξγάλσζεο

ησλ

εθδειψζεσλ θαη δεηψληαο λα κεησζνχλ νη αλσηέξσ δαπάλεο θαη ην πνζφ πνπ
ζα εμνηθνλνκεζεί λα δηαηεζεί γηα ελίζρπζε ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ Γήκνπ.
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Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο ππεξςήθηζε ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο,
ζπκθσλψληαο θαηά ηα άιια κε ηηο ζέζεηο ηνπ κέινπο ηεο Ν.Δ. θ.
Θ.Ρνκπνχινγινπ θαη παξά ην γεγνλφο φηη ζεσξεί δηνγθσκέλα ηα ζρεηηθά
πνζά.

Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηπξνέδξνπ, ηελ αξηζ.
79/2022 ζρεηηθή κειέηε, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 παξ.1ε ηνπ Λ.3852/10
(«Θαιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην αξζ. 14 παξ.1 ηνπ Λ.4625/19
θαζψο επίζεο:
1. Ρελ παξ. 3 ηνπ αξ. 158 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (ΘΓΘ, Ν.
3463/2006), πνπ αθνξά εζληθέο ή ηνπηθέο γηνξηέο ή άιιεο πνιηηηζηηθέο,
κνξθσηηθέο, ςπραγσγηθέο ή αζιεηηθέο εθδειψζεηο, ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο,
ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δψξα θαη θηινμελία αληηπξνζσπεηψλ ή
θπζηθψλ πξνζψπσλ ή ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ δήκνπ.
2. Ρνλ Ν.4555/18 «Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Ρ.Α. [Ξξφγξακκα
ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ Η] » άξζξνπ 203 «Γηαηάθηεο ζηνπο Ν.Ρ.Α. A' Bαζκνχ».
3. Ρν Π.Γ. 80/16 «.Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο».
θαη κειέηεζε φια ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο,
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι καηά πλειοτηθία
(5 ΤΠΔΡ-2 ΚΑΣΑ)
υρ ππορ ηιρ δαπάνερ ενοικίαζηρ ησηηικού-θυηιζηικού εξοπλιζμού και
ενημεπυηικών θςλλαδίυν, ενηύπυν κλπ.
(6 ΤΠΔΡ-1 ΚΑΣΑ)
υρ ππορ ηο ςπόλοιπο μέπορ ηηρ ειζήγηζηρ
Α. Δγκπίνει θαη τηθίζει ηελ δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε ζηα πιαίζηα ησλ
Ξνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ, Γξαζηεξηνηήησλ & Γξάζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο
2022, ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ δεκφζηαο αλάγλσζεο, πξνβνιψλ
θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, ζπλαπιηψλ θαζψο θαη ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ παηδηθψλ θαη γηα ελήιηθεο - κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη απφ ηηο εξαζηηερληθέο ζεαηξηθέο
νκάδεο ηεο πφιεο. Νη δξάζεηο ζα ιάβνπλ ρψξα ζηνλ Ξνιπρψξν Γξνζίλε ζηε Λέα
Σαιθεδφλα, ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ πξ. Πηξαηησηηθνχ Δξγνζηαζίνπ, Ξάξθν
Απνζηνιάθε Λ. Σαιθεδφλα
θαη ζην ππαίζξην ζέαηξν ηνπ ΞΞΗΔΓ θαη ζα
πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο :








Ξαξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε δηελέξγεηα ζεαηξηθήο παξάζηαζεο κε ηνλ ηίηιν
«Αγγέια Ξαπάδνγινπ» θαη ηελ Άλλα Βαγελά. Ππκπεξηιακβάλνληαη αγνξά
παξάζηαζεο, ζθεληθά, ερνθσηηζηηθή θάιπςε, ακνηβέο ζπληειεζηψλ θαη
ζπγγξαθηθά δηθαηψκαηα.
Ξαξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε δηελέξγεηα ζεαηξηθήο παξάζηαζεο κε ηνλ ηίηιν «Ζ
Κηθξή Γνξγφλα» απφ ην Θέαηξν ηεο Κεζνγείνπ Ππκπεξηιακβάλνληαη αγνξά
παξάζηαζεο, ζθεληθά, ερνθσηηζηηθή θάιπςε, ακνηβέο ζπληειεζηψλ θαη
ζπγγξαθηθά δηθαηψκαηα.
Ξαξνρή ππεξεζηψλ γηα ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ έλα
ηξηήκεξν ζηηο 1-2-3 Ηνπιίνπ 2022. Ππγθεθξηκέλα θφζηνο δηθαησκάησλ πξνβνιψλ
3 ηαηληψλ, ελνηθίαζε νζφλεο πξνβνιήο δηαζηάζεσλ 6Σ4 θαη θάιπςε ερεηηθψλ
αλαγθψλ θαη αλαγθψλ πξνβνιήο ησλ ηαηληψλ.
Ξαξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ δηελέξγεηα ζπλαπιίαο κε ηνλ Γεξάζηκν Αλδξέαην ηελ
Γεπηέξα 11 Ηνπιίνπ 2022, ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ πξ. Πηξαηησηηθνχ
Δξγνζηαζίνπ, Ξάξθν Απνζηνιάθε Λ. Σαιθεδφλα . Ππγθεθξηκέλα θφζηνο
ζπλαπιίαο, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ακνηβέο ζπληειεζηψλ
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Ξαξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ δηελέξγεηα ζπλαπιίαο αθηέξσκα ζηνλ Κάλν
Διεπζεξίνπ κε ηνπο Θάλν Νιχκπην & Βαζίιε Ξάηζην ηελ Ξαξαζθεπή 22 Ηνπιίνπ
2022, ζην ΞΞΗΔΓ.. Ππγθεθξηκέλα θφζηνο ζπλαπιίαο, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο,
ακνηβέο ζπληειεζηψλ.
Ξαξνρή ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ γηα ην δεκηνπξγηθφ θαη ηελ εθηχπσζε
ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ, αθηζψλ θαη δηαλνκή γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ
ζρεηηθά κε ηηο εθδειψζεηο.
Ξαξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε ερνθσηηζηηθή θάιπςε ηξηψλ (3) ζπλαπιηψλ, (2)
εθδειψζεηο Γεκφζησλ αλαγλψζεσλ, κίαο εθδήισζεο γηα αθηέξσκα ζηελ Φηιηψ
Σατδεκέλνπ θαζψο 10 ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη 5 πξνβψλ.
Ξαξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ ελνηθίαζε, κεηαθνξά ηνπνζέηεζεο θαη απνκάθξπλζεο
θαζηζκάησλ ζηελ Γξνζίλε θαη ελνηθίαζε, κεηαθνξά ηνπνζέηεζεο θαη
απνκάθξπλζεο θαζηζκάησλ θαη ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ πξ. Πηξαηησηηθνχ
εξγνζηάζηνπ, Ξι. Γ. Απνζηνιάθε.

Πηφρνο ησλ
εθδειψζεσλ είλαη ε ζηήξημε θαη ε πξνβνιή ηεο θαιιηηερληθήο
δεκηνπξγίαο ησλ ζεαηξηθψλ νκάδσλ ηνπο Γήκνπ θαη ε πξνζθνξά ζεάκαηνο θαη
ςπραγσγίαο ζηνπο πνιίηεο.
Κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο φπσο
απηέο πξνβιέπνληαη απφ ζρεηηθά έγγξαθα ηνπ πνπξγείνπ Αζιεηηζκνχ &
Ξνιηηηζκνχ, Γξαθείν Γεληθφ Γξακκαηέα Πχγρξνλνπ Ξνιηηηζκνχ κε εκεξνκελία
4/5/2022 θαη κε Α. Ξ.: 197903) ε ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ θαη νη δξάζεηο ζα
πινπνηεζνχλ ηεξψληαο ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο αζθάιεηαο.
Ζ επηινγή ησλ εθδειψζεσλ έγηλε κε γλψκνλα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ζέαζε
θαη ςπραγσγία φζν ην δπλαηφλ πεξηζζνηέξσλ θαηνίθσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο
θαιιηηερληθήο θαη πνιηηηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ,ηνλίδνληαο παξάιιεια ηνλ θεηηλφ
ενξηαζκφ ησλ 100 εηψλ απφ ηελ Κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή.
Ζ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ εθδειψζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπλεκκέλε ζηελ
εηζήγεζε ηεο παξνχζαο αξηζ. 79/2022 κειέηε.
Β. Δγκπίνει ηελ εξειδίκεςζη πίζηυζηρ ζπλνιηθνχ πνζνχ 35.799,80 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Φ.Ξ.Α. 24%, Απφδνζεο Φφξσλ, Ξλεπκαηηθψλ Γηθαησκάησλ
θαη ησλ ινηπψλ θξαηήζεσλ) ζε βάξνο ησλ θαησηέξσ
ΘΑ ηνπ εγθεθξηκέλνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022 γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ηεο
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε ησλ Ξνιηηηζηηθψλ
Δθδειψζεσλ, Γξαζηεξηνηήησλ & Γξάζεσλ απφ ην Γήκν Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ.
Σαιθεδφλαο, σο εμήο:
-Κ.Α 02.15.6471.002
(«Γαπάλεο θαινθαηξηλψλ εθδειψζεσλ ησλ ηκεκάησλ
παηδείαο-πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ») πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2022, εγγεγξακκέλεο θαη αλακνξθσκέλεο πίζησζεο 17,000 επξψ θαηά 16.604,60
επξψ (ΝΚΑΓΑ Α, ΝΚΑΓΑ Β, ΝΚΑΓΑ Γ, ΝΚΑΓΑ Γ & ΞΛΔΚ. ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΑ, ΝΚΑΓΑ Δ
& ΞΛΔΚΑΡΗΘΑ ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΑ) .
- Κ.Α. 02.15.6235.003 («Δλνηθίαζε ερεηηθνχ θαη θσηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηηο
αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ») πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 εγγεγξακκέλεο θαη αλακνξθσκέλεο πίζησζεο 16.000,00
επξψ θαηά 13.392,00 επξψ (ΝΚΑΓΑ Ε).
- Κ.Α. 02.15.6474.001 («Γαπάλεο γηα ηελ δεκηνπξγία θαη εθηχπσζε ελεκεξσηηθψλ
θπιιαδίσλ, εληχπσλ, αεξνπαλφ θιπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο - Λ. Σαιθεδφλαο»)
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 εγγεγξακκέλεο πίζησζεο
15.000,00 επξψ θαηά 2.480,00 επξψ (ΝΚΑΓΑ ΠΡ).
Κ.Α : 02.15.6235.002 («Δλνηθίαζε – κεηαθνξά ηνπνζέηεζε θαζηζκάησλ θαη
εμεδξψλ γηα ηηο Αζιεηηθέο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ» πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022, εγγεγξακκέλεο θαη αλακνξθσκέλεο πίζησζεο 6.
500,00 επξψ θαηά 3.323,20 επξψ (ΝΚΑΓΑ Ζ).

ΑΔΑ: ΨΒΤ646ΜΩ0Ι-Δ97

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 120/2022
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΔΠΑΠ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ

ΡΑ ΚΔΙΖ

Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΑ
ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΧΣΗΡΙΟ ΚΟΚΟΛΔΣΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζυηεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Αληηδήκαξρν Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο/Ρκήκα Ξαηδείαο θαη Ξνιηηηζκνχ
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ

