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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 

          Άνοιξη, 20 Νοεμβρίου 2017 

             Αρ. Πρωτ.: 38030 

Δ/νση: Κανάρη 3, τ.κ. 14569 Άνοιξη 
Πληροφορίες: Όλγα Καψούρου 
e-mail: kapsourou@dionysos.gr 
τηλ.: 2132139807/ fax:2132139822 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Θέμα: Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης, για τη διοργάνωση 

Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2017 στο Δήμο Διονύσου “Χριστουγεννιάτικο Χωριό” 

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο όμορφη γιορτή του χρόνου για μικρούς και μεγάλους. Ο Δήμος Διονύσου για τις 
γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων προτίθεται να λειτουργήσει ένα “Χριστουγεννιάτικο Χωριό” στο χώρο της ΔΕ 
Αγίου Στεφάνου και συγκεκριμένα στην πλατεία Δημοκρατίας, αφιερώνοντας ένα πολύ ενδιαφέρον εορταστικό 
δεκαήμερο για τους μικρούς φίλους του Δήμου μας. 
Το “Χριστουγεννιάτικο Χωριό” θα αποτελέσει ένα καινούριο χριστουγεννιάτικο δρώμενο στα πλαίσια του Δήμου μας 
και θα διαρκέσει από τις 22/12/2017 έως και τις 31/12/2017, για πέντε ώρες καθημερινώς με εξαίρεση την 
παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς που θα είναι ανοικτό από τις 12:00 έως τις 20:00, ήτοι για οκτώ (8) 
ώρες. 
Θα περιλαμβάνεται ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων σε έναν ειδικά διαμορφωμένο πολυχώρο. 
Φωτογράφιση με τον Άγιο Βασίλη, σπιτάκι των ξωτικών όπου τα παιδιά μπορούν να γράψουν τις χριστουγεννιάτικες 
ευχές τους και να κάνουν διάφορες κατασκευές, σπιτάκια που θα προσφέρουν ζεστά ροφήματα, ηλεκτρικό 
τραινάκι, παιχνίδια και χριστουγεννιάτικα χορευτικά τραγούδια, θα δημιουργήσουν ένα ζεστό, παραμυθένιο, μαγικό 
και χριστουγεννιάτικο κλίμα. 
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα, κάνοντάς τα φέτος πιο φωτεινά. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω το ωράριο λειτουργίας του “Χριστουγεννιάτικου Χωριού” θα διαμορφωθεί ως εξής: 

• Παρασκευή 22/12/2017 15:00 μ.μ. – 20:00 μ.μ. 

• Σάββατο 23/12/2017 15:00 μ.μ. – 20:00 μ.μ. 

• Κυριακή 24/12/2017 12:00 μ. – 20:00 μ.μ. 

• Δευτέρα 25/12/2017 15:00 μ.μ. – 20:00 μ.μ. 

• Τρίτη 26/12/2017 15:00 μ.μ. – 20:00 μ.μ. 

• Τετάρτη 27/12/2017 15:00 μ.μ. – 20:00 μ.μ. 

• Πέμπτη 28/12/2017 15:00 μ.μ. – 20:00 μ.μ. 

• Παρασκευή 29/12/2017 15:00 μ.μ. – 20:00 μ.μ. 

• Σάββατο 30/12/2017 15:00 μ.μ. – 20:00 μ.μ. 

• Κυριακή 31/12/2017 12:00 μ. – 20:00 μ.μ. 
 

Την Παρασκευή 22/12/2017 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του “Χριστουγεννιάτικου Χωριού” και το άναμμα 
του χριστουγεννιάτικου δέντρου στις 18:00 μ.μ. και θα προσφερθούν παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά. 
Η συνολική δαπάνη για το “Χριστουγεννιάτικο Χωριό” θα ανέλθει στα 24.506,00 (συμπ. ΦΠΑ). 
 
Επίσης, κάθε μέρα θα λαμβάνουν χώρα πέντε (5) διαφορετικές εκδηλώσεις μέσα στο “Χριστουγεννιάτικο Χωριό” 
που θα αφορούν τουλάχιστον: 
• Μία (1) θεατρική παράσταση 
• Ένα (1) στήσιμο DJ  που θα παίζει χριστουγεννιάτικα τραγούδια  
• Και lives από συγκρότημα ή χορωδιακό σύνολο 
 
για τα οποία ο Δήμος θα παρέχει την ηχοφωτιστική κάλυψη από την υπάρχουσα ετήσια σύμβαση. 
 
 



 2 

Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνονται: 
 
1. Τρία (3) ξύλινα σπιτάκια, εκ των οποίων: 

 

α) Ένα (1) θα έχει διαστάσεις 2,40 Χ 2,40 και θα πρέπει στο εσωτερικό του να είναι διαμορφωμένο  
κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η χωρητικότητα περίπου 12 παιδιών, φωτισμένο εσωτερικά και εξωτερικά. 
Το σπίτι αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως εξής:  
- Το σπίτι του Αη Βασίλη, όπου ο Αη Βασίλης θα υποδέχεται τα παιδιά και θα τους προσφέρει καραμέλες/ 
ζαχαρωτά, θα του γράψουν γράμμα για τα δώρα που θέλουν να τους φέρει (τα οποία γράμματα μετά θα 
δοθούν κρυφά στο γονέα του κάθε παιδιού) για τις γιορτές και θα συναντήσουν ένα αγγελάκι που θα τα 
παροτρύνει να γράψουν την ευχή τους σε μία καρτούλα, η οποία μετά θα κολληθεί στην πρόσοψη του 
σπιτιού. Επίσης το αγγελάκι θα φτιάχνει μπαλονοκατασκευές της αρεσκείας των παιδιών. Το σπιτάκι, 
χωρητικότητας περίπου 12 παιδιών, στο εσωτερικό του θα είναι διαμορφωμένο με θρόνο του Αη Βασίλη,  
ξύλινο πάγκο που θα λειτουργεί σαν επιφάνεια εργασίας και αντίστοιχο πάγκο ξύλινο ή καρεκλάκια για να 
κάθονται τα παιδιά, κατάλληλα φωτισμένο εσωτερικά και εξωτερικά. 
Η ανωτέρω δράση θα απαιτήσει την απασχόληση 2 ατόμων καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 
χριστουγεννιάτικου χωριού. 

 
β) Ένα  (1) σπιτάκι που θα έχει διαστάσεις 4μ Χ 4μ  και θα πρέπει στο εσωτερικό του να είναι 
διαμορφωμένο κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η χωρητικότητα περίπου 30-35 παιδιών και να είναι 
φωτισμένο εσωτερικά και εξωτερικά το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως εξής:  
- Το εργαστήρι των ξωτικών, όπου τα παιδιά θα ζωγραφίσουν τις χριστουγεννιάτικες κάρτες τους στο 
εικαστικό εργαστήρι, θα φτιάξουν τα στολίδια ή γούρια, μουσικά όργανα, κοσμήματα, θα κάνουν κατασκευές 
από πηλό ή άλλα υλικά, θα φτιάξουν γλυκά στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής παρέα με τα ξωτικά που θα τα 
μαθαίνουν και θα τα βοηθάνε. Το σπιτάκι, χωρητικότητας περίπου 30-35 παιδιών, στο εσωτερικό του θα είναι 
διαμορφωμένο με τρεις πάγκους ξύλινους που θα λειτουργούν σαν επιφάνεια εργασίας και πάγκους ξύλινους ή 
καρεκλάκια για να κάθονται τα παιδιά, κατάλληλα φωτισμένο εσωτερικά και εξωτερικά. 
Η ανωτέρω δράση θα απαιτήσει την απασχόληση 2 ατόμων καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 
χριστουγεννιάτικου χωριού. 

 

γ) Ένα (1) σπιτάκι που θα έχει διαστάσεις 3 Χ 3 και θα πρέπει στο εσωτερικό του να είναι διαμορφωμένο 
κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η χωρητικότητα περίπου 20 παιδιών  και να είναι φωτισμένο εσωτερικά και 
εξωτερικά το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως εξής:  
-Το παραμυθόσπιτο, όπου θα τραγουδήσουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια, θα ακούσουν διαδραστικά  
παραμύθια από ένα εξειδικευμένο άτομο ντυμένο κατάλληλα, αφήνοντας μια συναρπαστική νότα στην μνήμη 
τους και κάνοντας πιο ζωντανή την αίσθηση των παραμυθιών. Επίσης, θα παίξουν συμμετέχοντας σε αυτά 
αλλά και σε διάφορα προγράμματα του ανιματέρ που θα τα διασκεδάσει και θα τα κρατάει σε εγρήγορση και 
ενθουσιασμό. 
Η ανωτέρω δράση θα απαιτήσει την απασχόληση 1 ατόμου καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 
χριστουγεννιάτικου χωριού. 
 
Όλα τα υλικά (χαρτική/ γραφική ύλη βιβλία, ζαχαρωτά/ καραμέλες, μαρκαδόροι, πηλός, υλικά ζαχαροπλαστικής 
μπαλόνια κλπ.) που απαιτούνται για τις παραπάνω δράσεις που θα λαμβάνουν χώρα στα σπιτάκια βαρύνουν 
τον ανάδοχο.                                    

 
2. Κατασκευή χαμηλής εξέδρας διαστάσεων 3 Χ 4, η οποία θα κατασκευαστεί από ξύλο και κόντρα πλακέ 

θαλάσσης (εμβαδού 12 m2) και θα έχει ύψος από το δάπεδο πάνω στο οποίο θα κατασκευαστεί 10 - 15 εκ.  
Πάνω σε αυτή θα πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις, όπως αναφέρεται παρακάτω. 

 
3. Τοποθέτηση αδιάβροχης τέντας βαρέως τύπου, ατσάλινης κατασκευής με στήριξη σε τέσσερις μεταλλικές 

βάσεις και χρήση αντηρίδων, για την κάλυψη της εξέδρας στην οροφή, στο φόντο και στα πλαϊνά, ώστε να 
αποφευχθεί η μη χρήση της σε περίπτωση άσχημων καιρικών συνθηκών που θα έχει διαστάσεις 3 Χ 4,50. Το 
ύψος της τέντας από το δάπεδο της εξέδρας θα είναι 2,30 μ. 
 

4. Ένα (1) ξωτικό που θα κάνει face painting 3 ώρες καθημερινά κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 
χριστουγεννιάτικου χωριού ενώ κατά την παραμονή  Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς θα απασχοληθεί 
επιπλέον 5 ώρες την κάθε μέρα 

 
5. Πυροτεχνήματα κατηγορίας  F2  ή  F3 μόνο για την πρώτη μέρα, κατά την οποία θα γίνει το άναμμα του 

χριστουγεννιάτικου δέντρου για μεγαλύτερη αίσθηση της εορταστικής ατμόσφαιρας. 
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6. Δύο (2) εκδηλώσεις παιδικού καραόκε, που θα πραγματοποιηθούν στη χαμηλή εξέδρα. Απαιτούνται 
οθόνη καραόκε για την προβολή των στίχων των τραγουδιών, laptop και cd player με ευρεία γκάμα παιδικών 
και νεανικών τραγουδιών. Για την ανωτέρω εκδήλωση θα απασχοληθούν τρία άτομα εκ των οποίων το ένα ως 
χειριστής της εγκατάστασης καραόκε, το δεύτερο ως βοηθός παρουσιαστή που θα συγκεντρώνει τα 
τραγούδια που τα παιδιά θα θέλουν να τραγουδήσουν και θα τηρεί τη σειρά/ προτεραιότητα και τέλος ένας 
παρουσιαστής - ανιματέρ που θα καλεί τα παιδιά στην εξέδρα για να τραγουδήσουν το τραγούδι που έχουν 
επιλέξει. Η διάρκεια της κάθε εκδήλωσης θα είναι 3 ώρες. 

 
7. Δύο (2) εκδηλώσεις  με ταχυδακτυλουργό/ μάγο που θα πραγματοποιηθούν στη χαμηλή εξέδρα. Η 

διάρκεια της κάθε εκδήλωσης θα είναι 1 ώρα. 
 
8. Μία (1) αψίδα εισόδου στο “Χριστουγεννιάτικο Χωριό” που θα αποτελείται από στέρεο υλικό (ξύλο ή 

μέταλλο) σε χριστουγεννιάτικο σχέδιο και θα είναι φωτιζόμενη, διαστάσεων 3 Χ 3. 
 
9. Ένα Bubble Show που θα πραγματοποιηθεί στη χαμηλή εξέδρα από εξειδικευμένο άτομο μαζί με τον 

απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, προσκαλώντας τα παιδιά να συμμετέχουν. Η διάρκεια της κάθε 
εκδήλωσης θα είναι 1 ώρα. 

 
10. Ηλεκτρικό τραινάκι που θα κινείται πάνω σε ράγες, για την τοποθέτηση και λειτουργία του οποίου 

απαιτούνται διαστάσεις χώρου 19 Χ 9. Θα αποτελείται από τέσσερα βαγόνια με οροφή, χωρητικότητας 14  
παιδιών και θα τοποθετηθεί ξύλινος φράχτης περιμετρικά της διαδρομής του, ώστε να οροθετείται ο χώρος για 
την ασφάλεια των παριστάμενων παιδιών και των συνοδών τους. Η ανωτέρω δράση θα απαιτήσει την 
απασχόληση 1 ατόμου καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του χριστουγεννιάτικου χωριού. 

 
ΣΥΝΟΛΟ: 24.506,00 € (συμπ. ΦΠΑ), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή των 5 ατόμων που θα 
απασχοληθούν στα τρία σπιτάκια για τις μέρες όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα. 
Επίσης υπολογίζεται και έξτρα αμοιβή για τρεις (3) ώρες των πέντε (5) ατόμων που θα απασχοληθούν τις δύο 
παραμονές. 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) “Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που 
αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου 
οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του” 

2. Το εδ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/08-06-2006) “Πιστώσεις που είναι 
γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να 
διατεθούν με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν: α) 
Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια 
και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και 
συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και 
πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του” 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου” 
4. Το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 “Αρμοδιότητες – Άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμων και Κοινοτήτων” το οποίο 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 “Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων”, 
5. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016)”, 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 εδ. βαα του Ν. 4412/2016 “………στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή 

απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης,…..” 
7. 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 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 2, β, οι οποίες ορίζουν ότι για 
τους λοιπούς φορείς της «Γενικής Κυβέρνησης», στους οποίους υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού (σύμφωνα 
με παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014), η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε 
συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα 

9. Το άρθρο 54 παρ. 7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη 
της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61» 

10. Την υπ΄αρίθμ. 228/2016 ΑΔΣ σχετικά με την Ψήφιση του Προϋπολογισμού Δήμου Διονύσου ο.ε. 2017, η οποία 
επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 107119/38932/30-01-2017 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, 

11. Το υπ’ αριθμ. 4014/15-12-/2016 ΦΕΚ “Κατάργηση του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισμού 
Δήμου Διονύσου “Ο ΘΕΣΠΙΣ”», 
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12. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, το 
οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 17REQ002267431 

13. Την υπ’ αριθμ. 782/9160/31-03-2017 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην Αντιδήμαρχο 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού κα Αναστασία Στασινοπούλου 

14. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και η διάθεση πίστωσης για 
τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις 2017 του Δήμου Διονύσου με “Χριστουγεννιάτικο Χωριό”, ανήκουν στην 
αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου,  

 
Προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 

 
1. Την αναγκαιότητα υλοποίησης των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2017 με “Χριστουγεννιάτικο Χωριό”. 
2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2017 με “Χριστουγεννιάτικο Χωριό”. 
3. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 24.506,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο εκτέλεσης με 

απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) για την υλοποίηση των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 
2017 με “Χριστουγεννιάτικο Χωριό” και για το διάστημα από 22/12/2017 έως 31/12/2017, στην πλατεία 
Δημοκρατίας της ΔΕ Αγίου Στεφάνου, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2017. 

4. Οι υπόλοιπες δαπάνες για ηχοφωτιστικά, catering, εκτύπωση εντύπων, θα καλυφθούν από τις ετήσιες συμβάσεις 
του Δήμου. 

 
 
 
Συνημμένα  
Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Εσωτ. Διανομή   

1. Γρ. κ. Δημάρχου 
2.  Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, 

 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
3. Γενικό Αρχείο 

 
 
 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Παιδείας Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Κοινωνικών Δομών 
 

 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 

 


