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Από το πρακτικό της με αριθ. 3ης/2021 Τακτικής - δια περιφοράς-  συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

Αρ. αποφάσεως :  24 
 

Θέμα: Αποδοχή δωρεάς (χορηγία) από την εταιρεία με την επωνυμία: «ΧΑΛΑΡΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» 

με διακριτικό τίτλο «ΗALARIS SONO» για την εκδήλωση φωταγώγησης της «Καρδιάς από Πέτρα» στο 

παλιό νταμάρι Χαϊδαρίου. 

 

Σήμερα την 09η  του μήνα  Φεβρουαρίου, του έτους  2021  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη με ώρα έναρξης 
στις 09:30 και  ώρα λήξης στις 11:30, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  

Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 2342/05-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 

δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  

του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του 

Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» β)  την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-

11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας 

στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το άρθρο 3 της  ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: 

«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε 

εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-

2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 

40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 

κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] την 18318/13.03.2020 [με 

θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους 

προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της  Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) 

μελών συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα επτά   (7) μέλη, ήτοι: 

 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)-  

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Άλκηστη Βίτσα- (τακτικό μέλος) 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Μιχάλης Σελέκος και  Απόστολος Θεοφίλης - τακτικά μέλη 
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο εννέα (9) 

μελών συμμετείχαν επτά  (7) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-δια περιφοράς- συνεδρίασης.  

 

Μεταβολές:  

-Πριν την συζήτηση  των θεμάτων  της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη 

(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)  για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως 

κατεπείγον: 1.  Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού Αναδόχου του 

Ανοικτού (Ηλεκτρονικού) Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Οργάνων και Αστικού 

Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών». 

 
Η   Οικονομική  Επιτροπή – ομόφωνα  – εγκρίνει   την ένταξη του  ΕΗΔ θέματος  και τη συζήτησή του  ως 1

ο
  

θέμα Η.Δ και το 1
ο
, 2

ο
 και 3

ο   
 θέμα της Η.Δ  σε 2

ο
 ,3

ο
 & 4

ο
 αντίστοιχα. (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).  

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε τα μέλη  - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- 

για το 3
ο
 (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν της αριθ. πρωτ: 2366/05.02.2021 επιστολής 

της εταιρείας με την επωνυμία: «ΧΑΛΑΡΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΗALARIS SONO»,  
προτείνοντας την έγκρισή της, όπως παρακάτω: 

 

Αξιότιµες Κυρίες / Κύριοι, 

∆ια της ̟αρούσας ε̟ιστολής, η εταιρία µας, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία µε την ε̟ωνυµία 

«ΧΑΛΑΡΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «HALARISSONO», ̟ου εδρεύει στο 

Χαϊδάρι Αττικής, οδόςΛεωφόρου Αθηνών, αριθµός 261, µε Α.Φ.Μ.: 999695475, ό̟ως εκ̟ροσω̟είται 

νόµιµα,  

∆ηλώνει ̟ρος τον ∆ήµο σας και τις αρµόδιες Υ̟ηρεσίες σας την βούλησή της να συµµετάσχει στην 

εκδήλωση της φωταγώγησης της «Καρδιάς α̟ό ̟έτρα», ̟ου θα λάβει χώρα την 14η Φεβρουαρίου 

2021 στο ̟αλιό νταµάρι Χαϊδαρίου, εµβαδού 8.250 τ.µ., και είναι ορατή σχεδόν α̟ό το σύνολο του 

λεκανο̟εδίου Αττικής. 

Για την εκ µέρους της εταιρίας µας άρτια οργάνωση και εκτέλεση της ως άνω εκδήλωσης του ∆ήµου 

Χαϊδαρίου, η εταιρία µας θα ̟αρέχει – άνευ τιµήµατος – το σύνολο του αναγκαίου εξο̟λισµού, η 

ε̟ιλογή του ο̟οίου ε̟αφίεται στην ανέλεγκτη και α̟όλυτη διακριτική της ευχέρεια, σύµφωνα µε 

την µελέτη φωτισµού, την ο̟οία έχουµε ήδη διενεργήσει, δυνάµει της ̟ολυετούς εµ̟ειρίας µας στη 

διοργάνωση και διεξαγωγή αντίστοιχων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Στο ∆ήµο και στις αρµόδιες Υ̟ηρεσίες σας, κατό̟ιν των ανωτέρω, ενα̟οµένει η υ̟οχρέωση 

̟αράδοσης ̟ίνακα ̟αροχής ρεύµατος στο σηµείο εγκατάστασης των φωτιστικών και του εν γένει 

εξο̟λισµού της εταιρίας µας, και η – δι’ αυτού – συνδροµή σας, για την διενέργεια δοκιµαστικής 

φωταγώγησης την ̟ροηγούµενη της εκδήλωσης ηµέρα, ήτοι την 13η Φεβρουαρίου 2021. 

Κατά ̟λεονασµό διευκρινίζουµε ότι η εταιρία µας αναλαµβάνει ̟λήρως το κόστος της αγοράς, 

µίσθωσης, εγκατάστασης και χρήσης του αναγκαίου για την διεξαγωγή της εκδήλωσης εξο̟λισµού 

και την αµοιβή του αναγκαίου ̟ροσω̟ικούτης εταιρίας µας, αλλά ο̟οιαδή̟οτε άλλη οικονοµική 

ε̟ιβάρυνση, η ο̟οία ουδόλως σχετίζεται άµεσα µε την εταιρία µας (ενδεικτικά: κόστος 

κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος,σύνδεση και τροφοδότηση των εγκαταστάσεων α̟ό ̟υλώνες 

της ∆.Ε.Η., δα̟άνες διευκόλυνσης ̟ρόσβασης, δα̟άνες διαµόρφωσης χώρου, κ.λ̟.), θα βαρύνει 

α̟οκλειστικά και µόνον τον ∆ήµο, ως διοργανωτή. 
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Ο ∆ήµος υ̟οχρεούται στην σαφή και έγγραφη υ̟όδειξη ̟ρος την εταιρία µας των κειµένων 

̟εριµετρικά της «Καρδιάς» οδών, ε̟ί των ο̟οίων ε̟ιτρέ̟εται και είναι τεχνικά εφικτό να λάβει 

χώρα εγκατάσταση των φωτιστικών. 

Τέλος, ̟ροσδοκούµε α̟ό το ∆ήµο την αναγραφή της εταιρίας µας, ως χορηγό της εκδήλωσης, σε 

κάθε µέσο και είδος διαφήµισης της εκδήλωσης α̟ό τον ∆ήµο, ό̟ως, ενδεικτικά: στην ̟λατφόρµα 

εκδηλώσεων του ∆ήµου και στα εν γένει µέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε αφίσες, ̟ου τυχόν 

αναρτηθούν σε διάφορα σηµεία του ∆ήµου ή αλλού, και λοι̟ούς τρό̟ους ̟αροχής δηµοσιότητας 

και ε̟ικοινωνίας της ε̟ικείµενης εκδήλωσης. 

 

Προσδοκώντας σε µια λαµ̟ερή εκδήλωση και σε µια ε̟ιτυχηµένη συνεργασία. 

Με τιµή, 

Για την εταιρία 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, έλαβε υπόψη: το  αριθμ. αριθ. πρωτ: 2366/05.02.2021 επιστολής της 

εταιρείας με την επωνυμία: «ΧΑΛΑΡΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΗALARIS 

SONO»,  τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 

του Ν. 4735/2020 και 

κατόπιν  των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων –  απαντήσεων: τα οποία έχουν  ως εξής:  Ο 

Πρόεδρος κ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά  μέλη)  Εμμανουήλ Πετούσης, 

Ελένη Μπέλα,  Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης και  Δήμητρα Δούμουρα,  ψήφισαν υπέρ 

του θέματος.   
 

Η δημοτική σύμβουλος (τακτικό μέλος) κα Άλκηστη Βίτσα: Αποχή. 

 

 

Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (7) μελών, σε σύνολο (7) ψηφισάντων, (6) ψήφισαν υπέρ και (1) Αποχή] η 

Οικονομική Επιτροπή,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα  

 

Αποδέχεται τη δωρεά  (χορηγία) από την εταιρεία με την επωνυμία: «ΧΑΛΑΡΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» 

με διακριτικό τίτλο «ΗALARIS SONO» για την εκδήλωση φωταγώγησης της «Καρδιάς από Πέτρα» 

στο παλιό νταμάρι Χαϊδαρίου. 

 

                                                                                              Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                        (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  09-02-2021 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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