
1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Αριθ. Πρωτ.: 45278/01-12-2021 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της 52
ης

  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Στην Καστοριά σήμερα Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ. κλήθηκε σε τακτική 

συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr ) η Οικονομική Επιτροπή  

ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ.: 44026/25-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που 

δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του 

Δήμου και γνωστοποιήθηκε με κάθε νόμιμο μέσο στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 

77 του Ν. 4555/18) με θέματα:  

….………………………………………………………………………………………………… 

Σε σύνολο εννέα (9) μελών στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι παρακάτω:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κίμων Μηταλίδης, Προεδρεύων Ιωάννης Κορεντσίδης, Πρόεδρος 

2. Κων/νος Τσανούσας  Αικατερίνη Σπύρου, Αντιπρόεδρος 

3.     Διονύσιος Λίτσκας Πολυχρόνης  Βασιλειάδης     

4. Λάζαρος Ζήσης  

5. Στυλιανός Φουλιράς  

6. Αθανάσιος Ευαγγέλου 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  λόγω της 

απουσίας του κ. Ιωάννη Κορεντσίδη, Δημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και 

της κ. Αικατερίνης Σπύρου, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, στη συνεδρίαση 

προέδρευσε ο κ. Κίμων Μηταλίδης (1
ο
 κατά σειρά εκλογής μέλος της επιτροπής,  βάσει των 

ψήφων που έλαβαν  και του αποτελέσματος της κλήρωσης που ακολούθησε λόγω ισοψηφίας). 

 

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο του Δήμου Κυριακή Καραγιαννίδου. 

 

Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

………………………………………………………………………………………………….. 

Στη συνέχεια εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: «Εξειδίκευση πίστωσης δαπανών για την πραγματοποίηση και προβολή 

εκδηλώσεων εορταστικού προγράμματος 2021-2022 (1
η
 περίοδος εκδηλώσεων)» 

 

Αριθμός απόφασης  436/2021 

 

Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 44278/26-11-2021 εισήγηση της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, 

Παιδείας, Αθλητισμού και Κοινωνικής Μέριμνας, κας Όλγας Θεοχάρη – Παπαδάμου, η οποία έχει 

ως εξής:  

 

«Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης δαπανών για την πραγματοποίηση και προβολή εκδηλώσεων 

εορταστικού προγράμματος 2021-2022 (1
η
 περίοδος εκδηλώσεων) 

ΑΔΑ: ΨΡ8ΤΩΕΥ-96Ν



2 

 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος Καστοριάς - Αντιδημαρχία “Πολιτισμού, Παιδείας, 

Αθλητισμού και Κοινωνικής Μέριμνας” πραγματοποιεί σειρά εκδηλώσεων που εντάσσονται στο 

εορταστικό πρόγραμμα του 2021-2022 όπως, φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου δέντρου στη δημοτική 

κοινότητα Καστοριάς αλλά και στις τοπικές κοινότητες των περιχώρων, συναυλίες, δράσεις παιδικές, 

παράλληλες εκδηλώσεις κ.α. 

Οι εκδηλώσεις της 1
ης

 περιόδου (8 Δεκεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου 2021) που διοργανώνει, προβάλει και 

υλοποιεί ο Δήμος Καστοριάς σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους αποτελούν σημαντικό κομμάτι 

της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και συμβάλουν στην ανάπτυξη του τουρισμού και στην ανάκαμψη 

της τοπικής οικονομίας. Τον εορταστικό ρυθμό στις εκδηλώσεις θα δώσουν και οι τοπικές κοινότητες 

σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους, μουσικά σχολεία, εθελοντές και πολίτες, με χορωδίες, χορευτικά 

και μουσικά συγκροτήματα, παρουσιάζοντας εορταστικά δρώμενα της περιοχής μας. 

 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

“8 με 8”  

 (8 Δεκεμβρίου 2021 - 8 Ιανουαρίου 2022)  

 

1
Η
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

(8 Δεκεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου 2021) 

2021  

 

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου, Ώρα 19:00  

Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην πλατεία «Ομόνοια» με τη συμμετοχή του Μουσικού 

Σχολείου Καστοριάς  

Σάββατο 11 Δεκεμβρίου, Ώρα 17:00  

Χριστουγεννιάτικο μουσικοχορευτικό παιδικό πρόγραμμα στο πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας 

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου  

- Έναρξη Θεματικού Πάρκου “Μαγική Λιμνοπολιτεία”. Μία παραμυθένια Χριστουγεννιάτικη εμπειρία 

στο πάρκο “Ολυμπιακής Φλόγας” όπου η Φάτνη των Χριστουγέννων, το Ταχυδρομείο του Αϊ-

Βασίλη, το Παγοδρόμιο κ.ά. χαρίζουν όμορφα συναισθήματα σε μικρούς και μεγάλους, ώρα 18:00  

- Η έναρξη του θεματικού πάρκου “Μαγική Λιμνοπολιτεία” συνοδεύεται από μια ξεχωριστή συναυλία 

που θα μας εισάγει στη γιορτινή ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων με Stavento & Ήβη Αδάμου, ώρα 

21:00  

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου, Ώρα 21:00   

Μουσική βραδιά με το τοπικό σχήμα “ΚΟΥΠΕΣ” στην πλατεία «Αφοί Εμμανουήλ» (συνοικία 

Ντολτσό)  

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου, Ώρα 12:00   

“Που Πήγαν τα Χριστούγεννα;” Βιωματική παράσταση για παιδιά, στον αύλειο χώρο της Παναγίας 

Κουμπελίδικης  

 

ΑΔΑ: ΨΡ8ΤΩΕΥ-96Ν



3 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

 

Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021, Ώρα 11.00π.μ.  

«Στολίζω – Χαρίζω» Μια γιορτή για γονείς και  παιδιά, με χριστουγεννιάτικη μουσική, Αη-Βασίλη και 

πολλά στολίδια για το δέντρο, από τον Προοδευτικό Σύλλογο Καστοριάς, στον εξωτερικό χώρο του 

Κ.Α.Π.Η Καστοριάς  

Κυριακή 19 Δεκεμβρίου Ώρα 14:00 

Γιορτή Τσιγαρίδας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Καλλιθέας», στα γραφεία του συλλόγου (2
ο
 

Γυμνάσιο Καστοριάς)  

Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου, Ώρα 16:00  

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή για τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. από τον Σύλλογο Απολλωνιαδιτών, στο χώρο του 

Κ.Α.Π.Η.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

 

Σάββατο 4 Δεκεμβρίου, 19.00  

Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου με τη συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς και 

του μουσικού σχήματος «Mob Art» στην πλατεία της Κοινότητας Μαυροχωρίου  

Κυριακή 5 Δεκεμβρίου  

- Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην πλατεία της Κοινότητας Τσάκωνης, ώρα 18.00  

- Αναζήτηση θησαυρού των ξωτικών στο Πάρκο Πενταβρύσου, ποντιακά κάλαντα και φωταγώγηση 

Χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Ηρώο στην Κοινότητα Πενταβρύσου, ώρα 18.00  

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00  

Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην Κοινότητα Κορησού  

Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 

- Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην κεντρική πλατεία Νέας Ζούζουλης της Κοινότητας 

Μανιάκων, ώρα 18:00 

- Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Δισπηλιού, ώρα 

18:00  

- Προβολή Χριστουγεννιάτικης ταινίας για παιδιά στο Πνευματικό Κέντρο της Κοινότητας 

Πενταβρύσου, ώρα 18:00  

- Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Χιλιοδένδρου, ώρα 

20:00  

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, Ώρα 18:00  

Προβολή Χριστουγεννιάτικης ταινίας για εφήβους στο Πνευματικό Κέντρο της Κοινότητας 

Πενταβρύσου  

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου, Ώρα 21:00  

Disco party στο Ναυτικό Όμιλο Μαυροχωρίου, στην είσοδο της Κοινότητας Μαυροχωρίου  
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ή όποιες άλλες τοποθεσίες, ημερομηνίες και ώρες προκύψουν μετά από αναβολή λόγω κυβερνητικών 

απαγορεύσεων, πανδημίας, δυσμενών καιρικών συνθηκών, τεχνικών προβλημάτων, αδυναμία 

εμφάνισης των κύριων συντελεστών της εκδήλωσης, ανωτέρα βία κ.α. 

Οι εκδηλώσεις θα υλοποιηθούν αυστηρά βάσει των επικαιροποιημένων οδηγιών ασφαλούς διεξαγωγής 

ζωντανών θεαμάτων, ακροαμάτων και λοιπών παραστατικών τεχνών σε ανοικτούς και κλειστούς 

χώρους με τις συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας (του 

εκάστοτε δημοσιευμένου ΦΕΚ που αφορά την ημερομηνία διεξαγωγής των παραπάνω εκδηλώσεων).   

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη την παρ.2 άρθρου 3 του Π.Δ. 80/201 

Εισηγούμαι 

Την εξειδίκευση της εγκεκριμένης πίστωσης συνολικού ποσού 53.160,00€ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α, και ειδικότερα : 

Α. Κ.Α 15.6471.01 “Δαπάνες διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων θεσμών” ποσού 40.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, οικονομικού έτους 2021, που αναλύεται ως εξής : 

- ποσού 1.000,00 για προμήθεια ειδών κάβας (κρασί, αναψυκτικά) και αναλώσιμα μιας χρήσης 

(χαρτικά κ.α).  

- ποσού 150,00 για προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής-σοκολατοποιίας (καραμέλες, σοκολατάκια, 

γλειφιτζούρια κ.α).  

- ποσού 500,00 για προμήθεια ειδών παραδοσιακών χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων (σάλιαρους, 

μελομακάρονα, κουραμπιέδες κ.α).  

- ποσού 2.500,00 για προμήθεια Χριστουγεννιάτικων ειδών μικροδωράκια (τρίγωνα καλάντων, 

σκουφάκια Αϊ-Βασίλη κ.α).  

- ποσού 300,00 για προμήθεια ειδών βιβλιοπωλείου (διάφορα αναλώσιμα υλικά χειροτεχνίας και 

καλλιτεχνίας).  

- ποσού 16.900,00 για ηχοφωτιστική κάλυψη και τεχνική υποστήριξη των εκδηλώσεων.  

- ποσού 4.000,00 για φωταγώγηση των θεματικών οικίσκων της Μαγικής Λιμνοπολιτείας, στο 

θεματικό πάρκο.  

- ποσού 13.640,00 για αμοιβές καλλιτεχνών: μουσικών, ηθοποιών, διασκεδαστών, 

περφόρμερ, κ.ά.  

- ποσού 450,00 για  υπηρεσίες ξενοδοχείων (διαμονή επίσημων προσκεκλημένων, συνοδών, μουσικών 

κ.ά), 

- ποσού 560,00 για  υπηρεσίες εστιατορίου (διατροφή επίσημων προσκεκλημένων, συνοδών, μουσικών 

κ.ά), 

 

Β. Κ.Α 15.6431.01 “Δαπάνες τουριστικής προβολής σε έντυπα, ηλεκτρονικά μέσα-έντυπα, κλπ” ποσού 

13.160,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α οικονομικού έτους 2021, που αναλύεται ως εξής :  

- ποσού 620,00 για τον σχεδιασμό του δημιουργικού του εντύπου και τον σχεδιασμό υλικού για social 

media (digital banner κ.α) 

- ποσού 1.000,00 για προμήθεια έντυπου διαφημιστικού υλικού (πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων, 

flyer, banner, κ.ά).  
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- ποσού 1.240,00 για την δημιουργία τηλεοπτικού σποτ των εκδηλώσεων 

- ποσού 700,00 για την δημιουργία ραδιοφωνικών σποτ των εκδηλώσεων 

- ποσού 2.000,00 για προβολή-αναμεταδόσεις του τηλεοπτικού σποτ 

- ποσού 1.200,00 για προβολή-αναμεταδόσεις των ραδιοφωνικών σποτ 

- ποσού 4.600,00 για ηλεκτρονικές καταχωρήσεις (site-blogs), μέσω banner. 

- ποσού 1.800,00 για έντυπες καταχωρήσεις (εφημερίδες-περιοδικά).» 

 

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Την εξειδίκευση της εγκεκριμένης πίστωσης συνολικού ποσού 53.160,00€ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α, και ειδικότερα : 

Α. Κ.Α 15.6471.01 “Δαπάνες διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων θεσμών” ποσού 40.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, οικονομικού έτους 2021, που αναλύεται ως εξής : 

- ποσού 1.000,00€ για προμήθεια ειδών κάβας (κρασί, αναψυκτικά) και αναλώσιμα μιας χρήσης 

(χαρτικά κ.α).  

- ποσού 150,00€ για προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής-σοκολατοποιίας (καραμέλες, σοκολατάκια, 

γλειφιτζούρια κ.α).  

- ποσού 500,00€ για προμήθεια ειδών παραδοσιακών χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων (σάλιαρους, 

μελομακάρονα, κουραμπιέδες κ.α).  

- ποσού 2.500,00€ για προμήθεια Χριστουγεννιάτικων ειδών μικροδωράκια (τρίγωνα καλάντων, 

σκουφάκια Αϊ-Βασίλη κ.α).  

- ποσού 300,00€ για προμήθεια ειδών βιβλιοπωλείου (διάφορα αναλώσιμα υλικά χειροτεχνίας και 

καλλιτεχνίας).  

- ποσού 16.900,00€ για ηχοφωτιστική κάλυψη και τεχνική υποστήριξη των εκδηλώσεων.  

- ποσού 4.000,00€ για φωταγώγηση των θεματικών οικίσκων της Μαγικής Λιμνοπολιτείας, στο 

θεματικό πάρκο.  

- ποσού 13.640,00€ για αμοιβές καλλιτεχνών: μουσικών, ηθοποιών, διασκεδαστών, 

περφόρμερ, κ.ά.  

- ποσού 450,00€ για  υπηρεσίες ξενοδοχείων (διαμονή επίσημων προσκεκλημένων, συνοδών, 

μουσικών κ.ά), 

- ποσού 560,00€ για  υπηρεσίες εστιατορίου (διατροφή επίσημων προσκεκλημένων, συνοδών, 

μουσικών κ.ά), 

 

Β. Κ.Α 15.6431.01 “Δαπάνες τουριστικής προβολής σε έντυπα, ηλεκτρονικά μέσα-έντυπα, κλπ” 

ποσού 13.160,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α οικονομικού έτους 2021, που αναλύεται ως εξής :  

- ποσού 620,00€ για τον σχεδιασμό του δημιουργικού του εντύπου και τον σχεδιασμό υλικού για 

social media (digital banner κ.α) 

- ποσού 1.000,00€ για προμήθεια έντυπου διαφημιστικού υλικού (πρόγραμμα εορταστικών 

εκδηλώσεων, flyer, banner, κ.ά).  

- ποσού 1.240,00€ για την δημιουργία τηλεοπτικού σποτ των εκδηλώσεων 

- ποσού 700,00€ για την δημιουργία ραδιοφωνικών σποτ των εκδηλώσεων 

- ποσού 2.000,00€ για προβολή-αναμεταδόσεις του τηλεοπτικού σποτ 
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- ποσού 1.200,00€ για προβολή-αναμεταδόσεις των ραδιοφωνικών σποτ 

- ποσού 4.600,00€ για ηλεκτρονικές καταχωρήσεις (site-blogs), μέσω banner. 

- ποσού 1.800,00€ για έντυπες καταχωρήσεις (εφημερίδες-περιοδικά). 

 

Οι εκδηλώσεις θα υλοποιηθούν αυστηρά βάσει των επικαιροποιημένων οδηγιών ασφαλούς 

διεξαγωγής ζωντανών θεαμάτων, ακροαμάτων και λοιπών παραστατικών τεχνών σε ανοικτούς και 

κλειστούς χώρους με τις συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου 

Υγείας (του εκάστοτε δημοσιευμένου ΦΕΚ που αφορά την ημερομηνία διεξαγωγής των παραπάνω 

εκδηλώσεων), σύμφωνα με το πρόγραμμα που αναγράφεται στην ως άνω παρατεθείσα εισήγηση της 

Αντιδήμαρχου Πολιτισμού – Παιδείας – Αθλητισμού & Κοινωνικής Μέριμνας ή σε όποιες άλλες 

τοποθεσίες, ημερομηνίες και ώρες προκύψουν μετά από αναβολή λόγω κυβερνητικών 

απαγορεύσεων, πανδημίας, δυσμενών καιρικών συνθηκών, τεχνικών προβλημάτων, αδυναμία 

εμφάνισης των κύριων συντελεστών της εκδήλωσης, ανωτέρα βία κ.α. 

 

Γίνεται μνεία ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Ευαγγέλου μειοψήφησε, δηλώνοντας τα 

εξής: 

«Δηλώνω ΚΑΤΑ στη συγκεκριμένη πίστωση δαπανών γιατί: 

Θεωρώ υπερβολικές, εξωπραγματικές τις δαπάνες: 

- ποσού 16.900,00€ για ηχοφωτιστική κάλυψη και τεχνική υποστήριξη των εκδηλώσεων 

- ποσού 4.000,00€ για φωταγώγηση των θεματικών οικίσκων της Μαγικής Λιμνοπολιτείας στο 

θεματικό πάρκο. 

Στον κωδικό Κ.Α 15.6471.01 “Δαπάνες διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων θεσμών”: 

Θεωρώ υπερβολικές έως εξωπραγματικές τις δαπάνες στον κωδικό Κ.Α 15.6431.01 “Δαπάνες 

τουριστικής προβολής σε έντυπα, ηλεκτρονικά μέσα-έντυπα, κλπ” ποσού 13.160,00€, 

με δεδομένο ότι οι παραπάνω δαπάνες αφορούν την 1η περίοδο (8 Δεκεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου 2021) 

του εορταστικού προγράμματος.»   

 

 

 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό 436/2021 

 

Έτσι έγινε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
 

Ο Προεδρεύων Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

 

 

 

 

       Κίμων Μηταλίδης 

 

 

 

 

Κ. Καραγιαννίδου 

Κων/νος Τσανούσας  

Διονύσιος Λίτσκας 

Λάζαρος Ζήσης 

Στυλιανός Φουλιράς  

Αθανάσιος Ευαγγέλου  

 
 

ΑΔΑ: ΨΡ8ΤΩΕΥ-96Ν
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