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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                      

 

  Αριθμ. Αποφ. 297/2017 

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 20/2017  

της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

     ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -    

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού δαπανών για παροχή υπηρεσιών στα 

πλαίσια της διοργάνωσης «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο», την οποία 

υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – 

Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου 

 

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00 π.μ στην έδρα 

της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - 

Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, που βρίσκεται στην οδό Διονυσίου 13Α στη Νέα 

Αλικαρνασσό, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου, ύστερα από πρόσκληση του 

Προέδρου της κ. Γεωργίου Τσαγκαράκη, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του 

Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 

1492/17.08.2007 τεύχος Β’). 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη και απόντα το παρακάτω πέντε τακτικά μέλη 

(5): 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τσαγκαράκης Γεώργιος  1. Τσαπάκης Ιωάννης  

2. Σταματάκης Εμμανουήλ  2. Garancini Gian Andrea Paolo 

3. Πλερωνάκη Μυρωνία 3. Λιαπάκης Γεώργιος 

4. Ξυλούρη - Ξημέρη Μαρία 4. Βλαχάκης Γεώργιος 

5. Ιωάννης Καλέμπουμπας 5. Παττακού - Τζιράκη Μαρία 

6 Αμανατίδου Λεμονιά  

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηρακλείου 

εισηγήθηκε το 22ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής: 
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Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής 

Πρόνοιας του Δήμου Ηρακλείου υλοποιεί και φέτος τη διοργάνωση ενός 

μοναδικού, παραμυθένιου Χριστουγεννιάτικου χωριού, στα πλαίσια του εορτασμού 

των Χριστουγέννων του 2017, με την ονομασία «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο». 

Πρωταρχικό μέλημα της προσπάθειας αυτής και όλων είναι να καθιερωθεί η 

διοργάνωση αυτή ως θεσμός, επιδιώκοντας να καταστήσει την πόλη τόπο 

τουριστικού προορισμού για τις ημέρες των Χριστουγέννων. Η εκδήλωση επιδιώκει 

να ενισχύσει το εορταστικό πνεύμα των ημερών με την παροχή δωρεάν δράσεων 

στους πολίτες καθώς και ποικίλλων εκδηλώσεων ψυχαγωγίας, όπως καλλιτεχνικά 

και διαδραστικά δρώμενα, συναυλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται 

σε όλες τις ηλικίες, τις οποίες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μικροί και 

μεγάλοι. Σκοπός του Χριστουγεννιάτικου Κάστρου είναι η προσφορά 

συναισθημάτων χαράς, διασκέδασης, αισιοδοξίας και ενθουσιασμού στους 

κατοίκους και επισκέπτες της πόλης του Ηρακλείου.  

Το Χριστουγεννιάτικο Κάστρο του Δήμου Ηρακλείου θα ανοίξει τις πύλες του την 

(1η) Πρώτη ημέρα του Δεκεμβρίου 2017 και θα μείνει ανοικτό έως τις (7) Επτά 

Ιανουαρίου 2017. Στο διάστημα αυτό αναμένεται να το επισκεφτούν χιλιάδες 

επισκέπτες που θα έχουν την ευκαιρία να δουν τον Άγιο Βασίλη, τον σοφό 

τάρανδο και τα ζωηρά ξωτικά, να διασκεδάσουν στο παγοδρόμιο, να βιώσουν το 

κατανυχτικό πνεύμα της φάτνης και το παραδοσιακό έθιμο της φωταγώγησης του 

Χριστουγεννιάτικου δέντρου.   

 

Για την  δημιουργία ενός μοναδικού  εορταστικού κλίματος λοιπόν έχουν 

προβλεφθεί εκδηλώσεις ψυχαγωγίας, όπως καλλιτεχνικά δρώμενα, συναυλίες και  

πολιτιστικές εκδηλώσεις. Όλα τα παραπάνω θα πραγματοποιηθούν σε έναν 

περιβάλλοντα χώρο ειδικά διαμορφωμένο ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει  

οικίσκους διαφόρων διαστάσεων με σκοπό να τεθούν προς ενοικίαση από 

εμπόρους της ευρύτερης περιοχής και να δημιουργήσουν την εικόνα ενός 

παραμυθένιου Χριστουγεννιάτικου Χωριού. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω απαιτείται ηχητική εγκατάσταση για τις μεγάλες 

εκδηλώσεις, φωτογραφική κάλυψη όλων των εκδηλώσεων, αμοιβή καλλιτεχνών 

(Μουσικών , Τραγουδιστών κ.α.) που θα συμμετάσχουν  στις εκδηλώσεις του 

«Χριστουγεννιάτικου Κάστρου», εναέρια βιντεοσκόπηση (με drone) των 

εκδηλώσεων , σκηνοθεσία και παραγωγή video trailer ,ενοικίαση δυο (2) χημικών 

τουαλετών για την εξυπηρέτηση του κοινού και των συμμετεχόντων ,συνεργείο 

που θα βάψει τους καινούργιους οικίσκους και θα αποκαταστήσει τυχόν ζημιές στα 

είδη υπάρχοντα καθώς και υπηρεσίες μοδιστρικής & ραπτικής για το ράψιμο 

κουρτινών που θα τοποθετηθούν στους οικίσκους , των καλυμμάτων κ.α όπως και 

για επιδιορθώσεις των ενδυμάτων και άλλων κλωστοϋφαντουργικών ειδών. 
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Τέλος ως απαραίτητη προϋπόθεση τίθεται η φύλαξη του χώρου στην πλατεία 

Ελευθερίας. 

 

Οι υπηρεσίες αυτές θα πραγματοποιηθούν από την ΔΗΚΕΗ με τις προβλεπόμενες 

από τον Ν. 4412/2016 διαδικασίες. Για τον λόγο αυτόν, το τμήμα προμηθειών της 

ΔΗΚΕΗ προέβη στην σύνταξη της υπό έγκριση μελέτης υπ’ αριθμ. 86/2017 

κατόπιν έρευνας αγοράς, στην οποία περιλαμβάνονται και αναλύονται όλες οι 

υπηρεσίες που αναφέραμε παραπάνω. Ο Πρόεδρος προτείνει, όσες από τις 

προβλεπόμενες στην εν λόγω μελέτη υπηρεσίες έχουν τελική αξία προ  ΦΠΑ 

κατώτερη ή ίση με πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) θα ανατεθούν σε αναδόχους με 

την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών ενώ όσες 

έχουν τελική αξία πάνω από πέντε χιλιάδες ευρώ θα ανατεθούν με την διαδικασία 

του συνοπτικού διαγωνισμού. Και οι δύο διαδικασίες ανάθεσης κρίνονται 

απαραίτητες διότι κάθε στάδιο προμήθειας/υπηρεσίας ολόκληρης της διοργάνωσης 

πρέπει να έχει συντελεστεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 

Σε ερώτημα που τέθηκε από την κα Ξυλούρη για την επιλογή των καλλιτεχνών, ο 

αρμόδιος υπάλληλος απάντησε ότι για την παροχή υπηρεσιών των συνεργατών-

διοργανωτών και τεχνιτών, που θα επιλεχθούν, προτείνεται η διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης, καθότι ως κριτήριο επιλογής τους θα προκριθεί η 

προϋπηρεσία σε παρόμοια διοργάνωση, η προσωπικότητα των συνεργατών, η 

καλλιτεχνική και τεχνική τους κατάρτιση και η αποδεδειγμένη ικανότητά τους να 

συνεργάζονται μεταξύ τους αποτελεσματικά υπό απαιτητικές συνθήκες εργασίας. 

Θα μπούν μικρά σχήματα και θα προτιμηθούν πολλοί  καλλιτέχνες. Σ αυτό το 

σημείο ο κ Καλέμπουμπας τόνισε να προτιμηθούν και οι ντόπιοι καλλιτέχνες μας. Ο 

Πρόεδρος συμπληρώνοντας επισήμανε ότι το ποσό θα μοιραστεί σε πολλούς 

καλλιτέχνες, όχι σε ένα ή δυο. Τέλος είπε ότι οι αμοιβές των καλλιτεχνών θα 

ξαναπεράσουν αναλυτικά και τεκμηριωμένα.  

Στην υπό έγκριση μελέτη υπ’ αριθμόν 86/2017, με αρ. πρωτ. 1521/3-10-2017, η 

οποία σας έχει διαμοιραστεί, αναφέρονται ενδεικτικά ο προϋπολογισμός των 

υπηρεσιών που απαιτούνται στη διοργάνωση αυτή. 

Η κα Ξυλούρη πήρε τον λόγο και ζήτησε να διευκρινιστεί η σημασία του πλούσιου 

φωτογραφικού υλικού τι σημαίνει και τι σπουδαιότητα έχει. Απαντώντας ο 

Πρόεδρος είπε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο γεγονός που πρέπει να διαφημιστεί 

πανελλαδικά.  Χρειάζονται διαφημίσεις ,video, φωτογραφίες και γενικά πλούσιο 

φωτογραφικό υλικό για να στηθεί site που θα μπορεί ο οποιοσδήποτε να 

ενημερώνεται.  Αν θέλουμε να το διατηρήσουμε και να γίνει θεσμός, πρέπει να 

προβλεφθούν όλα αυτά.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση και λαμβάνοντας υπόψη : 

1) το άρθρο 6 της απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 

1492/17.08.2007 τεύχος Β') 
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2) την παρ. 2 του άρθρου 257 του ΔΚΚ, όπως έχει τροποποιηθεί από την 

περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016   

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 

προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και 

διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του 

Ν. 4412/2016.  

4) Τις διατάξεις του άρθρων 116, 117 και 118 του Ν. 4412/2016 

5) Την υπ’ αριθμό 442/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου 

6) Την υπ’ αριθμόν  86/2017 μελέτη με αρ.πρωτ 1521/3-10-2017  της 

επιχείρησης 

7) Την με αριθμό Α 156/2017 ΠΑΥ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Α) Εγκρίνει την μελέτη 86/2017 για την εκτέλεση των υπηρεσιών που 

προβλέπονται σε αυτήν προϋπολογισθείσας τελικής αξίας 41.513,44€ όπως 

αυτή εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας: 

  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

Ταχ. Δ/νση: Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός 

Τ.Κ. 716 01, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2813 409851 

Fax: 2813 409809 

Email: dikeh@heraklion.gr   

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

86/2017 

 

 

Έγκριση δαπανών για την παροχή υπηρεσιών του «Χριστουγεννιάτικου 

Κάστρου» 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Εισαγωγή  

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ηράκλειο, 03/10/2017 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 1521 

mailto:dikeh@heraklion.gr
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής 

Πρόνοιας του Δήμου Ηρακλείου στα πλαίσια του εορτασμού των Χριστουγέννων 

υλοποιεί και φέτος τη δημιουργία ενός μοναδικού παραμυθένιου 

Χριστουγεννιάτικου χωριού, με την ονομασία «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» 

Πρωταρχικός σκοπός του Δήμου Ηρακλείου και της Κοινωφελούς Δημοτικής 

Επιχείρησης Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας είναι η συγκεκριμένη 

προσπάθεια  να καθιερωθεί ως  θεσμός , επιδιώκοντας να καταστήσει την πόλη 

σημείο  προορισμού τόσο για τους κατοίκους της όσο για τους επισκέπτες,  τις 

ημέρες των Χριστουγέννων. 

Για την  δημιουργία ενός μοναδικού  εορταστικού κλίματος λοιπόν έχουν 

προβλεφθεί εκδηλώσεις ψυχαγωγίας, όπως καλλιτεχνικά δρώμενα, συναυλίες και  

πολιτιστικές εκδηλώσεις. Όλα τα παραπάνω θα πραγματοποιηθούν σε έναν 

περιβάλλοντα χώρο ειδικά διαμορφωμένο ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει  

οικίσκους διαφόρων διαστάσεων με σκοπό να τεθούν προς ενοικίαση από 

εμπόρους της ευρύτερης περιοχής και να δημιουργήσουν την εικόνα ενός 

παραμυθένιου Χριστουγεννιάτικου Χωριού. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω απαιτείται ηχητική εγκατάσταση για τις μεγάλες 

εκδηλώσεις, φωτογραφική κάλυψη όλων των εκδηλώσεων, αμοιβή καλλιτεχνών 

(Μουσικών , Τραγουδιστών κ.α.) που θα συμμετάσχουν  στις εκδηλώσεις του 

«Χριστουγεννιάτικου Κάστρου», εναέρια βιντεοσκόπηση (με drone) των 

εκδηλώσεων , σκηνοθεσία και παραγωγή video trailer ,ενοικίαση δυο (2) χημικών 

τουαλετών για την εξυπηρέτηση του κοινού και των συμμετεχόντων ,συνεργείο 

που θα βάψει τους καινούργιους οικίσκους και θα αποκαταστήσει τυχόν ζημιές στα 

είδη υπάρχοντα καθως και υπηρεσίες μοδιστρικής & ραπτικής για το ράψιμο 

κουρτινών που θα τοποθετηθούν στους οικίσκους , των καλυμμάτων κ.α όπως και 

για επιδιορθώσεις των ενδυμάτων και άλλων κλωστοϋφαντουργικών ειδών. 

Τέλος ως απαραίτητη προϋπόθεση τίθεται η φύλαξη του χώρου στην πλατεία 

Ελευθερίας, για τον λόγο αυτό έχουν προβλεφθεί τα παρακάτω.  

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟŸΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Πίνακας 3.00 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 

1 

Φύλαξη του 

χώρου στην 

Πλατεία 

Ελευθερίας  

 

ΩΡΑ 

 

1000 

 

4,80€ 

 

4.800,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 4.800,00€ 

    ΦΠΑ 24% 1.152,00€ 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

5.952,00€ 

 

 

Πίνακας 3.01 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 

1 

Ενοικίαση 

δυο (2) 

χημικών 

τουαλετών  

 

ΗΜΕΡΑ 

 

38 

 

14,50€ 

 

551,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 551,00€ 
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    ΦΠΑ 24% 132,24€ 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

683,24€ 

 

 

Πίνακας 3.02 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 

 

1 

Ηχητική 

εγκατάσταση 

για τις μεγάλες 

εκδηλώσεις  

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

 

4 

 

980,00€ 

 

3.920,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 3.920,00€ 

    ΦΠΑ 24% 940,80€ 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

4.860,80€ 

 

 

Πίνακας 3.03 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 

1 

Φωτογραφική 

κάλυψη όλων 

των 

εκδηλώσεων    

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

 

38 

 

65,00€ 

 

2.470,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 2.470,00€ 

    ΦΠΑ 24% 592,80€ 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

3.062,80€ 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3.04 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 

1 

Συνεργείο 

ελαιοχρωματισμού 

των οικίσκων  

 

ΤΕΜ 

 

65 

 

31,00€ 

 

2.015,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 2.015,00€ 

    ΦΠΑ 24% 483,60€ 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

2.498,60€ 

 

Πίνακας 3.05 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 

1 

Κατασκευή 

μηχανισμού 

(βραχίονα) 

 

ΤΕΜ 

 

20 

 

100,00€ 

 

2.000,00€ 
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κίνησης  

    ΣΥΝΟΛΟ 2.000,00€ 

    ΦΠΑ 24% 480,00€ 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

2.480,00€ 

 

Πίνακας 3.06 

Α/

Α 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ

Σ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛ

Ο 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 

1 

Υπηρεσίες 

μοδιστρικής & 

ραπτικής για ράψιμο 

κουρτινών, 

καλυμμάτων κ.α 

όπως και για 

επιδιορθώσεις των 

ενδυμάτων και άλλων 

κλωστοϋφαντουργικώ

ν ειδών 

 

 

 

 

ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠ

Η 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

500,00€ 

 

 

 

 

500,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 500,00€ 

    ΦΠΑ 24% 120,00€ 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

620,00

€ 

 

 

 

Πίνακας 3.07 

Α

/

Α 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

 

1 

Αμοιβή 

καλλιτεχνών 

(Μουσικών , 

Τραγουδιστών 

Διασκεδαστών , 

Κλόουν κ.α.) που 

θα 

συμμετάσχουν 

στο στις 

εκδηλώσεις του 

«Χριστουγεννιάτι

κου Κάστρου» 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤ 

‘ΑΠΟΚΟΠΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΔΗ 

ΛΩΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

15.000,00€ 

    

    

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

15.000,00€ 
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Πίνακας 3.08 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 Εναέρια 

βιντεοσκόπηση 

(με drone) 

εκδηλώσεων 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

        

5 

 

200,00€ 

 

1.000,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00€ 

    ΦΠΑ 24% 240,00€ 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.240,00€ 

 

 

Πίνακας 3.09 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 Σκηνοθεσία 

και παραγωγή 

video trailer  

 

ΤΕΜ 

        

3 

 

300,00€ 

 

900,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 900,00€ 

    ΦΠΑ 24% 216,00€ 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.116,00€ 

 

Πίνακας 3.10 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

1 

 

Γενικά Έξοδα  

 

- 

 

- 

 

- 

 

4.000,00€ 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

4.000,00€ 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 41.513,44€ 

 

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το αρμόδιο τμήμα 

της Υπηρεσίας στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών  

Η ενδεικτική δαπάνη  υπολογίζεται στο ποσό 41.513,44€ συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. Η παραπάνω δαπάνη θα επιβαρύνει τον κωδικό : Κ.Α. 10-6471 του 

προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού 

Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, με τίτλο «Έξοδα 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων»  

 

Β) Εγκρίνει τις δαπάνες της διοργάνωσης καθώς και την έγκριση διενέργειας των  

υπηραισιών που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με 

την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (για υπηρεσίες κατώτερες ή ίσες των  

5.000€ καθώς και για την παροχή των υπηρεσιών των συνεργατών-τεχνιτών) και 
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με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού (για υπηρεσίες ανώτερες των 

5.000€) και των εργασιών που θα γίνουν όπως αναφέρονται στον προϋπολογισμό.  

Γ) Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 41.513,44€ σε βάρος του 

ΚΑ: 10-6471 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του 

εκτελούμενου προϋπολογισμού της Κοινωφελούς επιχείρησης οικονομικού έτους 

2017, για την πληρωμή των παραπάνω δαπανών όπως αυτή εγγράφεται και 

αποτυπώνεται με την με αριθμό Α 156/2017 ΠΑΥ. 

Δ) περίληψη της διακήρυξης των συνοπτικών διαγωνισμών θα δημοσιεύεται σε μια 

τοπική εφημερίδα  

Μειοψηφούντων μελών του Δ.Σ είναι η κα Ξυλούρη-Ξημέρη Μαρία που ψηφίζει 

λευκό  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 297/2017. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.         Η Γραμματέας του Δ.Σ. 

 

Γεώργιος Τσαγκαράκης     Ασπασία Φλουρή 


