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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 229
Καθορισμός οικονομικών όρων παραχώρησης σε τρίτους, της χρήσης τους, για το έτος 2018: α)
Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης», β) Αίθουσας εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη», γ)
Αίθουσας εκθέσεων Δημαρχείου (μεταξύ Δημοτικού αμφιθεάτρου και αίθουσας Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού), δ) Αίθουσας εκδηλώσεων «Βίλας
Σαλίγκαρου» και ε) Κηποθεάτρου Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου
Πρακτικό της με αριθ. 13/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 17ης
του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2017.
Στον Χολαργό σήμερα, 17.10.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 26511/13.10.2017 πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή

Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Νικόλαος Κουτάκης

Περικλής Ζήκας
Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος
Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ανυφαντής
Γεώργιος Ρεμούνδος
Χριστίνα Πολυκαλά

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ελένη Γεωργακοπούλου
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων
Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος
κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 28ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης,
έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κα
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού με την υπ΄ αριθ. 260/12-10-2016 απόφασή του, είχε καθορίσει
τα ποσά που θα καταβάλλονται για το οικ. έτος 2017 στο Δήμο, από Συλλόγους, Σωματεία, ιδιώτες κ.λπ., οσάκις
εγκρίνεται η παραχώρηση σε αυτούς η χρήση συγκεκριμένων Δημοτικών εγκαταστάσεων (Δημοτικών
αιθουσών και του Κηποθεάτρου).
Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄ αριθ. 218/27-09-2017 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο,
για το 2018 για την αποζημίωση χρήσης των αιθουσών στο Δημαρχείο, της αίθουσας εκδηλώσεων της Βίλας
Σαλίγκαρου και του Δημοτικού κηποθεάτρου, να ισχύσουν τα ίδια ποσά που ίσχυαν και με την υπ΄ αριθ.
260/2016 ΑΔΣ, ήτοι:
α. Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: χωρίς αντίτιμο
σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εκτός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οπουδήποτε και αν βρίσκεται η έδρα τους: 200,00€ πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α.
δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με
έδρα εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού: 200,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
κάτοικοι εκτός του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα
εκτός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού: 450,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
αν γίνει παραχώρηση του Αμφιθεάτρου για περισσότερες από μία μέρες, τα παραπάνω ποσά
πολλαπλασιάζονται επί τον αριθμό ημερών παραχώρησης του Αμφιθεάτρου
σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αν γίνει χρήση πρόσθετων παροχών (φωτισμού,
μικροφωνικών - μεγαφωνικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), ο ενδιαφερόμενος θα επιβαρύνεται
επιπλέον με 100,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για κάθε παροχή

β. Αίθουσας εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη»:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: χωρίς αντίτιμο
σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εκτός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οπουδήποτε και αν βρίσκεται η έδρα τους: 100,00€ πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α.
δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με
έδρα εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού: 150,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
κάτοικοι εκτός του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα
εκτός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού: 250,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
αν γίνει παραχώρηση της αίθουσας για περισσότερες από μία μέρες, τα παραπάνω ποσά
πολλαπλασιάζονται επί τον αριθμό ημερών παραχώρησης της αίθουσας
σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αν γίνει χρήση πρόσθετων παροχών (φωτισμού,
μικροφωνικών - μεγαφωνικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), ο ενδιαφερόμενος θα επιβαρύνεται
επιπλέον με 100,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για κάθε παροχή.
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γ. Αίθουσας Εκθέσεων (επίπεδο -2 Δημαρχείου):
1.

σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: χωρίς αντίτιμο
2. σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς, με έδρα εκτός των ορίων του Δήμου Παπάγου Χολαργού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οπουδήποτε και αν βρίσκεται ή έδρα τους: 50,00€
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
3. ιδιώτες και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα οπουδήποτε και αν βρίσκεται η έδρα τους:
100,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
4. αν γίνει παραχώρηση της αίθουσας για περισσότερες από μία μέρες, τα παραπάνω ποσά
πολλαπλασιάζονται επί τον αριθμό ημερών παραχώρησης της αίθουσας, και το συνολικό ποσό
δε θα υπερβαίνει το ποσό των 500,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για κάθε εβδομάδα
παραχώρησης.
δ. Αίθουσα εκδηλώσεων «Βίλας Σαλίγκαρου»
1.

η αίθουσα θα παραχωρείται με ημερήσια αποζημίωση χρήσης 120,00€ πλέον του αναλογούντος
Φ.Π.Α.
2. αν γίνει χρήση πρόσθετων παροχών (φωτισμού, μικροφωνικών - μεγαφωνικών εγκαταστάσεων
κ.λπ.), ο ενδιαφερόμενος θα επιβαρύνεται επιπλέον με 100,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
για κάθε παροχή.
ε. Κηποθεάτρου Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: χωρίς αντίτιμο
σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εκτός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οπουδήποτε και αν βρίσκεται η έδρα τους: 250,00€ πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α.
δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με
έδρα εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού: 400,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
κάτοικοι εκτός του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα
εκτός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού: 600,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
αν γίνει χρήση πρόσθετων παροχών (φωτισμού, μικροφωνικών - μεγαφωνικών εγκαταστάσεων
κ.λπ.), ο ενδιαφερόμενος θα επιβαρύνεται επιπλέον με 100,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
για κάθε παροχή.
για δοκιμές θεατρικών - παιδικών παραστάσεων, μουσικών συναυλιών, εκδηλώσεων κ.λπ.,
κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων και στα πλαίσια του Φεστιβάλ του Δήμου, οι
υπό στοιχεία (2), (3) και (4) τιμές διαμορφώνονται σε 125,00€, 200,00€ και 300,00€ πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α. αντίστοιχα για κάθε δοκιμή.
στα πλαίσια του Φεστιβάλ, ο χρήστης του θεάτρου, για κάθε παράσταση θα καταβάλλει στο
Δήμο ένα(1) ευρώ για κάθε πωληθέν εισιτήριο πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., το δε ελάχιστο
ποσό, το οποίο θα καταβληθεί, δε μπορεί να είναι κατώτερο του ποσού των τριακοσίων (300)
ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
για κάθε παράσταση θα παραχωρούνται στον Δήμο εκατό πενήντα (150) προσκλήσεις - άδειες
δωρεάν εισόδου.
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Επιπλέον:
1.

η είσπραξη των παραπάνω ποσών θα γίνεται από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
«οίκοθεν» και το αντίτιμο θα προκαταβάλλεται της χρήσης, τρείς (3) μέρες τουλάχιστον πριν
από τη μέρα της εκδήλωσης

2. σε περίπτωση ματαίωσης ή μη πραγματοποίησης της εκδήλωσης με υπαιτιότητα του
ενδιαφερομένου, δεν επιστρέφεται σε αυτόν το καταβληθέν ποσό. Αν η ματαίωση οφείλεται σε
υπαιτιότητα του Δήμου, επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο το σύνολο των καταβληθέντων
χρημάτων
3. σε εξαιρετικά ιδιαίτερες περιπτώσεις, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής, όλοι οι ανωτέρω όροι παραχώρησης δύνανται να τροποποιούνται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Καθορίζει τους οικονομικούς όρους παραχώρησης σε τρίτους, της χρήσης τους, για το έτος 2018: α)
Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης», β) Αίθουσας εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη», γ) Αίθουσας
εκθέσεων Δημαρχείου (μεταξύ Δημοτικού αμφιθεάτρου και αίθουσας Πολιτιστικού - Πνευματικού Κέντρου
Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού), δ) Αίθουσας εκδηλώσεων «Βίλας Σαλίγκαρου» και ε) Κηποθεάτρου
Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος 2017 και συγκεκριμένα ως εξής:
α. Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: χωρίς αντίτιμο
σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εκτός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οπουδήποτε και αν βρίσκεται η έδρα τους: 200,00€ πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α.
δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με
έδρα εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού: 200,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
κάτοικοι εκτός του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα
εκτός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού: 450,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
αν γίνει παραχώρηση του Αμφιθεάτρου για περισσότερες από μία μέρες, τα παραπάνω ποσά
πολλαπλασιάζονται επί τον αριθμό ημερών παραχώρησης του Αμφιθεάτρου
σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αν γίνει χρήση πρόσθετων παροχών (φωτισμού,
μικροφωνικών - μεγαφωνικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), ο ενδιαφερόμενος θα επιβαρύνεται
επιπλέον με 100,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για κάθε παροχή.

β. Αίθουσας εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη»:
1.

σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: χωρίς αντίτιμο
2. σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εκτός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οπουδήποτε και αν βρίσκεται η έδρα τους: 100,00€ πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α.
3. δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με
έδρα εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού: 150,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
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4. κάτοικοι εκτός του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα
εκτός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού: 250,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
5. αν γίνει παραχώρηση της αίθουσας για περισσότερες από μία μέρες, τα παραπάνω ποσά
πολλαπλασιάζονται επί τον αριθμό ημερών παραχώρησης της αίθουσας
6. σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αν γίνει χρήση πρόσθετων παροχών (φωτισμού,
μικροφωνικών - μεγαφωνικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), ο ενδιαφερόμενος θα επιβαρύνεται
επιπλέον με 100,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για κάθε παροχή.
γ. Αίθουσας Εκθέσεων (επίπεδο -2 Δημαρχείου):
1.

σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: χωρίς αντίτιμο
2. σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς, με έδρα εκτός των ορίων του Δήμου Παπάγου Χολαργού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οπουδήποτε και αν βρίσκεται ή έδρα τους: 50,00€
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
3. ιδιώτες και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα οπουδήποτε και αν βρίσκεται η έδρα τους:
100,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
4. αν γίνει παραχώρηση της αίθουσας για περισσότερες από μία μέρες, τα παραπάνω ποσά
πολλαπλασιάζονται επί τον αριθμό ημερών παραχώρησης της αίθουσας, και το συνολικό ποσό
δε θα υπερβαίνει το ποσό των 500,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για κάθε εβδομάδα
παραχώρησης.
δ. Αίθουσα εκδηλώσεων «Βίλας Σαλίγκαρου»
1.

η αίθουσα θα παραχωρείται με ημερήσια αποζημίωση χρήσης 120,00€ πλέον του αναλογούντος
Φ.Π.Α.
2. αν γίνει χρήση πρόσθετων παροχών (φωτισμού, μικροφωνικών - μεγαφωνικών εγκαταστάσεων
κ.λπ.), ο ενδιαφερόμενος θα επιβαρύνεται επιπλέον με 100,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
για κάθε παροχή.
ε. Κηποθεάτρου Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: χωρίς αντίτιμο
σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εκτός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οπουδήποτε και αν βρίσκεται η έδρα τους: 250,00€ πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α.
δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με
έδρα εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού: 400,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
κάτοικοι εκτός του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα
εκτός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού: 600,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
αν γίνει χρήση πρόσθετων παροχών (φωτισμού, μικροφωνικών - μεγαφωνικών εγκαταστάσεων
κ.λπ.), ο ενδιαφερόμενος θα επιβαρύνεται επιπλέον με 100,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
για κάθε παροχή
για δοκιμές θεατρικών - παιδικών παραστάσεων, μουσικών συναυλιών, εκδηλώσεων κ.λπ.,
κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων και στα πλαίσια του Φεστιβάλ του Δήμου, οι
υπό στοιχεία (2), (3) και (4) τιμές διαμορφώνονται σε 125,00€, 200,00€ και 300,00€ πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α. αντίστοιχα για κάθε δοκιμή
στα πλαίσια του Φεστιβάλ, ο χρήστης του θεάτρου, για κάθε παράσταση θα καταβάλλει στο
Δήμο ένα (1) ευρώ για κάθε πωληθέν εισιτήριο πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., το δε ελάχιστο
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ποσό, το οποίο θα καταβληθεί, δε μπορεί να είναι κατώτερο του ποσού των τριακοσίων (300)
ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
8. για κάθε παράσταση θα παραχωρούνται στον Δήμο εκατό πενήντα (150) προσκλήσεις - άδειες
δωρεάν εισόδου.
Επιπλέον:
1.

η είσπραξη των παραπάνω ποσών θα γίνεται από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
«οίκοθεν» και το αντίτιμο θα προκαταβάλλεται της χρήσης, τρείς (3) μέρες τουλάχιστον πριν
από τη μέρα της εκδήλωσης

2. σε περίπτωση ματαίωσης ή μη πραγματοποίησης της εκδήλωσης με υπαιτιότητα του
ενδιαφερομένου, δεν επιστρέφεται σε αυτόν το καταβληθέν ποσό. Αν η ματαίωση οφείλεται σε
υπαιτιότητα του Δήμου, επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο το σύνολο των καταβληθέντων
χρημάτων
3. σε εξαιρετικά ιδιαίτερες περιπτώσεις, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής, όλοι οι ανωτέρω όροι παραχώρησης δύνανται να τροποποιούνται.

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γεώργιος Ρεμούνδος.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παναγιώτης Δεμέστιχας,
Γεώργιος Τσουροπλής, Μιχαήλ Τράκας, Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Ιωάννης Κεχρής, Αικατερίνη Φασούλη,
Νικόλαος Αποστολόπουλος, Γεώργιος Ανυφαντής.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 229/2017.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη
Δ. Οικονόμου, Χ. Παρίση, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ.
Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου,
Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Ν. Κουτάκης, Π. Ζήκας, Δ. Τούτουζας, Χ. Κουγιουμτζόπουλος, Ν.
Στάππας, Γ. Ρεμούνδος, Χ. Πολυκαλά.

