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 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 743 / 2021  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 58 / 2021  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της υπ' αριθ. 156/2021 εξειδίκευσης πίστωσης  και 

τρόπος εκτέλεσης της  υπηρεσίας για τις δαπάνες Χριστουγέννων 2021» 

 

 

 

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, την 23η     Νοεμβρίου   του έτους 2021 

ημέρα της εβδομάδας  ΤΡΙΤΗ    και ώρα 13:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, 

ύστερα από την 36.422/ 19/11/2021   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, 

η οποία έγινε σύμφωνα με: 

 την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) , όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 77,  του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.7.2018 

τεύχος Α').   

 τις από 11.03.2020  και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου. 

 τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020  

60249/22.09.2020 και με τις μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ εγκυκλίους του 

ΥΠΕΣ, καθώς και την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/04-11-

2021 (ΦΕΚ  Β΄ 5138). 

 

Ήταν  δε παρόντες : 

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ  ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ της 

Οικονομικής Επιτροπής 

 

και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

 

1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ   4) 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  5) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ 6) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  7) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 

                                                                

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ  

1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ  (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)  

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι -8-),  σύμφωνα με τις διατάξεις του  

άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) ,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 

του Ν.4555/18(ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος Α'), εισέρχεται  στην συζήτηση των 

θεμάτων. 
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         Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, 

Αθλητισμού, Εθελοντισμού, Παιδείας  και Νέας Γενιάς, κ.  Βουρδόλης Θεόδωρος, 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Αντιδήμαρχος 

Πολιτισμού, Αθλητισμού, Εθελοντισμού, Παιδείας  και Νέας Γενιάς, και 

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ.  Βουρδόλης Θεόδωρος,  ρωτά την Οικονομική 

Επιτροπή αν δέχεται να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα :  «Έγκριση 

της υπ' αριθ. 156/2021 εξειδίκευσης πίστωσης  και τρόπος εκτέλεσης της  

υπηρεσίας για τις δαπάνες Χριστουγέννων 2021 ». 

 

          Μετά την ομόφωνη αποδοχή της συζήτησης του θέματος σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, (ΦΕΚ Α’ 87) ,όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 77 του Ν.4555/18(ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος Α') και λόγω άμεσης 

προμήθειας των Χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών, ο Αντιπρόεδρος δίνει το λόγο 

στον υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, 

Διοικητικής Βοήθειας και Διαφάνειας κ. Σιδερά Ευάγγελο, ο οποίος λέγει τα 

παρακάτω: 

 

        “  Κύριοι Σύμβουλοι, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σε πλήρη συμμόρφωση με 

τις τρέχουσες συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα φετινά 

Χριστούγεννα θα αποτελέσουν ένα αποκούμπι και μια διέξοδο για τους 

περισσότερους συμπολίτες μας από το στρες και την ψυχοπιεστική κατάσταση της 

καραντίνας, αποφάσισε να προχωρήσει στην διοργάνωση μιας σειράς 

Χριστουγεννιάτικων δραστηριοτήτων, σε πλήρη συμμόρφωση με τις επιβαλλόμενες 

υγειονομικές συνθήκες. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός για της εργασίες διοργάνωσης των 

Χριστουγεννιάτικων εορταστικών δράσεων.: 

 

                                                     C.P.V : 79952100-3 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΙΜΗ Φ.Π.Α 

24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Εκτυπώσεις 

ψηφιακής 

τεχνολογίας 

,αυτοκόλλητα , 

χριστουγεννιάτικων 

θεμάτων για 

εσωτερικούς 

χώρους   

2.750,00€ 660,00€ 

 

 

3.410,00€ 

2 

Οργάνωση και 

επιμέλεια 

εκδηλώσεων στο  

πάρκο 

6.750,00€ 1.620,00€ 

 

8.370,00€ 

3 

Οργάνωση και 

επιμέλεια 

διακόσμησης και 

λειτουργίας πάρκου 

Χριστουγέννων και  

    Με στολισμό και 

εμβληματικών 

δέντρων στις 

γειτονιές του 

δήμου   /αναμμα 

δέντρου 

16.500,00€ 3.960,00€ 

 

 

 

20.460,00€ 

4 

Διακόσμηση 

δημοτικών 

καταστημάτων 

2.000,00€ 480,00€ 

 

2.480,00€ 

5 

Οργάνωση και 

επιμέλεια 

εκδηλώσεων στο 

δημοτικό 

διαμέρισμα 

τραιανουπολης 

4.000,00€ 960,00€ 

 

 

4.960,00€ 

6 

Οργάνωση και 

επιμέλεια 

εκδηλώσεων στο 

δημοτικό 

διαμέρισμα φερων 

4.000,00€ 960,00€ 

 

4.960,00€ 

7 

Οργάνωση 

δρώμενου santa 

run 

2.000,00€ 480,00€ 

2.480,00€ 

8 

3d mapping  

βιντεοπροβολη 

κινουμενης εικονας 

στη προσοψη του 

δημοτικου θεάτρου 

14.500,00€ 3.480,00€ 

 

17.980,00€ 

9 

Ηχητική και 

φωτιστική κάλυψη 

σε κοινόχρηστους 

χώρους 

3.000,00€ 720,00€ 

 

3.720,00€ 

10 

θεατρική 

παράσταση 

‘ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ” 

στις φερες και στην 

Αλεξανδρούπολη 

3.500,00€ 840,00€ 

 

 

4.340,00€ 

11 

λειτουργία και 

επικοινωνία 

διαχείρισης 

microsite με 

ενημερωση και 

δημιουργια           

     Περιεχομένου  

 

1.000,00€ 240,00€ 

 

 

1.240,00€ 

  60.000,00€ 14.400,00€  74.400,00€ 
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Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, 

απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 

ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και 

άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» τον Προϋπολογισμό 

του Δήμου μας όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση με Κ.Α.00.6443.012 
(74.400,00€) . 

Προτείνω 

Εισηγούμαι  για :  Έγκριση της υπ’ αριθ.   156/2021 μελέτης και καθορισμός του 

τρόπου εκτέλεσης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (Σύμφωνα με το 

Ν.4412/2016 και τα άρθρα 107 και 190Α ). ” 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού 

άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και τις 

διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κατά την οποία ψήφισαν 

Υπέρ -5- , Κατά -1- ο κ. Μυτιληνός Ευάγγ.,( ο οποίος δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με 

τον τρόπο εκτέλεσης της απ’ ευθείας ανάθεσης , που εισηγείται η Υπηρεσία,  

δεδομένου ότι το ποσό είναι αρκετά μεγάλο και πρότεινε την εκτέλεση της 

παραπάνω προμήθειας με διαγωνισμό)   και από την οποία απουσίαζαν οι κ. κ. 

Λαμπάκης Ευάγγ. ,  Γερακόπουλος Χ. και Σεφεριάδης Σ., 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

        Την έγκριση της υπ’ αριθ. 156/2021 μελέτης και καθορισμό του τρόπου 

εκτέλεσης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, της  υπηρεσίας για τις 

δαπάνες Χριστουγέννων 2021 (Σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και τα άρθρα 107 και 

190Α ).  

       Η  δαπάνη  θα ανέλθει στο ποσό των 74.400,00€ , όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα,  συμπεριλαμβανομένου το  Φ.Π.Α. 24% ), 

υπάρχει δε εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2021 με  Κ.Α. 
00.6443.012 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ»(74.400,00€) 

 

 

       Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 

υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

               Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                   1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  

                                                                   2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ  

                                                                   3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  

                                                                   4) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   

         

      ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ 
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