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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

 

Θέμα: Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις 

 
Φέτος τα Χριστούγεννα, ο Δήμος Διονύσου διοργανώνει πολλές όμορφες προτάσεις για διασκέδαση που μπορούν να 
απολαύσουν μικροί και μεγάλοι. 
 

• Στη ΔΕ Αγίου Στεφάνου θα πραγματοποιηθεί χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, αφιερωμένη κυρίως στα παιδιά, 
μεταφέροντάς τα στο μαγικό κόσμο των γιορτινών ημερών. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 09 Δεκεμβρίου 2017 
ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 μ.μ. στην πλατεία Μαρίνου Αντύπα στον Άγιο Στέφανο, όπου θα γίνει και το άναμμα 
του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου. Ένας Άγιος Βασίλης, ένας ταχυδακτυλουργός, ένας animateur, μπαλονοκατασκευές 
και face painting θα προσφέρουν ευχάριστες ώρες παιχνιδιού και διασκέδασης σε όλους. 
Ο Δήμος θα αναλάβει την ηχοφωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης από την υπάρχουσα ετήσια σύμβαση. 

 
• Στη ΔΕ Κρυονερίου θα πραγματοποιηθεί χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, αφιερωμένη κυρίως στα παιδιά, 

μεταφέροντάς τα στο μαγικό κόσμο των γιορτινών ημερών. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 17 Δεκεμβρίου 2017 
ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου. Ένας Άγιος Βασίλης, ένας ταχυδακτυλουργός, ένας 
animateur, μπαλονοκατασκευές και face painting θα προσφέρουν ευχάριστες ώρες παιχνιδιού και διασκέδασης σε 
όλους με πολλές εκπλήξεις. 
Ο Δήμος θα αναλάβει την ηχοφωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης από την υπάρχουσα ετήσια σύμβαση. 
 

• Στη ΔΕ Διονύσου θα παρουσιαστεί στο ΠΠΚ την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 το κλασικό και διαχρονικό παραμύθι 
του Σαρλ Περό “Ο Κοντορεβυθούλης”. Μια πολύ όμορφη θεατρική παράσταση με πολύ γέλιο, χορό, τραγούδι και 
φυσικά σε πρώτο πλάνο τη συμμετοχή των παιδιών. Το τέλος του  παραμυθιού θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη, τόσο 
για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους φίλους.  
Ο Δήμος θα αναλάβει την ηχοφωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης από την υπάρχουσα ετήσια σύμβαση. 

 
• Στη ΔΕ Δροσιάς θα γίνει επίσης μικρή χριστουγεννιάτικη γιορτή για παιδιά την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017, με έναν 

Άγιο Βασίλη και animateur, το απόγευμα στην κεντρική πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 
θα συνεχιστεί η γιορτή για τους μικρούς μας φίλους, όπου ένας ταχυδακτυλουργός και ένας κατασκευαστής μπαλονιών 
θα προσφέρουν διασκεδαστικές στιγμές. 
Ο Δήμος θα αναλάβει για μία μέρα (26-12-2017) την ηχοφωτιστική κάλυψη δύο εκδηλώσεων που θα περιλαμβάνουν 
ένα live και έναν DJ, από την υπάρχουσα ετήσια σύμβαση. 
 

• Στη ΔΕ Σταμάτας θα λάβει χώρα γιορτή με άρωμα Χριστουγέννων το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017 στην κεντρική 
πλατεία της Σταμάτας. Ένας Άγιος Βασίλης θα μιλάει και θα φωτογραφίζεται με τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους 
φίλους, ένας ταχυδακτυλουργός θα εκπλήσσει με τα κόλπα του, ένας animateur ντυμένος κατάλληλα θα παίζει και θα 
δίνει το ρυθμό σε όλους, ενώ καλλιτέχνες μπαλονοκατασκευών και face painting θα χρωματίζουν τους επισκέπτες 
δίνοντας μια ιδιαίτερη νότα χαράς. 
Ο Δήμος θα αναλάβει για την συγκεκριμένη ημέρα την ηχοφωτιστική κάλυψη δύο εκδηλώσεων που θα περιλαμβάνουν 
ένα live και έναν DJ, από την υπάρχουσα ετήσια σύμβαση. 

 
• Οι εκδηλώσεις του Δήμου Διονύσου θα ολοκληρωθούν με δύο παιδικές θεατρικές παραστάσεις. 

Στις 29-12-2017, ημέρα Παρασκευή, θα παρουσιαστεί το παραμύθι των Αδερφών Γκριμ “Τα Χριστούγεννα της 
Χιονάτης” στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου και στις 23/12/2017 ημέρα Σάββατο, θα παρουσιαστεί μια πολύ ωραία διασκευή 
του έργου του Σαρλ Περό “Τα Χριστούγεννα της  Κοκκινοσκουφίτσας” στην αίθουσα θεάτρου του Λυκείου Άνοιξης. 
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Δύο παραστάσεις που πραγματεύονται αξίες και ιδανικά όπως η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη, η αποφασιστικότητα,  
δοσμένα με χιούμορ και ευαισθησία. 
 
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. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου” 
3. 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”, 
4. 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,…..” 
5. 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”, 

6. 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 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 “Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 
και 4127/2013” 

8. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, το οποίο 
έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 17REQ002288414 

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

10. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας διοργάνωσης των Χριστουγεννιάτικων 
Εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου, ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

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

 

Α. 

1. Την αναγκαιότητα υλοποίησης Χριστουγεννιάτικης Γιορτής στη ΔΕ Αγίου Στεφάνου το Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2017 

2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής στη ΔΕ Αγίου Στεφάνου το Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2017 

3. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 570,40 € συμπ. ΦΠΑ και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας 

ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016), στην εταιρεία “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ” ΑΜΚΕ για την επιμέλεια, παραγωγή 

και εκτέλεση της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής το Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2017, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0004, με 

την ονομασία “Αμοιβές Καλλιτεχνών” του προϋπολογισμού ο.ε. 2017 

• “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ” (ΑΜΚΕ) Διεύθυνση: Ηρακλέους 118 Καλλιθέα, τ.κ. 17673 ΑΦΜ: 997293755 ΔΟΥ: 

Καλλιθέας, έναντι αμοιβής 570,40 € συμπ. ΦΠΑ (επί της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται αμοιβές + ασφαλιστικές 

εισφορές + φόροι καλλιτεχνών) 

 

Β. 

1. Την αναγκαιότητα υλοποίησης Χριστουγεννιάτικης Γιορτής στη ΔΕ Κρυονερίου την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 

2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής στη ΔΕ Κρυονερίου την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 

3. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 570,40 € συμπ. ΦΠΑ και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας 

ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016), στην εταιρεία “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ” ΑΜΚΕ για την επιμέλεια, παραγωγή 

και εκτέλεση της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0004, 

με την ονομασία “Αμοιβές Καλλιτεχνών” του προϋπολογισμού ο.ε. 2017 

• “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ” (ΑΜΚΕ) Διεύθυνση: Ηρακλέους 118 Καλλιθέα, τ.κ. 17673 ΑΦΜ: 997293755 ΔΟΥ: 

Καλλιθέας, έναντι αμοιβής 570,40 € συμπ. ΦΠΑ (επί της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται αμοιβές + ασφαλιστικές 

εισφορές + φόροι καλλιτεχνών) 

 

 

 

 



 3 

Γ. 
1. Την αναγκαιότητα πραγματοποίησης στη ΔΕ Διονύσου της παιδικής θεατρικής παράστασης “Ο Κοντορεβυθούλης” την 

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017  
2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές πραγματοποίησης στη ΔΕ Διονύσου της παιδικής θεατρικής παράστασης “Ο 

Κοντορεβυθούλης” την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017  

3. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 744,00€ συμπ. ΦΠΑ και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας 

ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016), στην εταιρεία “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ” ΑΜΚΕ για την επιμέλεια, παραγωγή 

και εκτέλεση της παιδικής θεατρικής παράστασης την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017, σε βάρος του ΚΑ 

15.6471.0004, με την ονομασία “Αμοιβές Καλλιτεχνών” του προϋπολογισμού ο.ε. 2017 

• “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ” (ΑΜΚΕ) Διεύθυνση: Ηρακλέους 118 Καλλιθέα, τ.κ. 17673 ΑΦΜ: 997293755 ΔΟΥ: 

Καλλιθέας, έναντι αμοιβής 744 € συμπ. ΦΠΑ (επί της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται αμοιβές + ασφαλιστικές εισφορές + 

φόροι καλλιτεχνών) 

 

Δ. 

1. Την αναγκαιότητα υλοποίησης Χριστουγεννιάτικης Γιορτής στη ΔΕ Δροσιάς την Τρίτη 26 και Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 

2017 

2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής στη ΔΕ Δροσιάς την Τρίτη 26 και Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 

2017 

3. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 471,20 € συμπ. ΦΠΑ και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας 

ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016), στην εταιρεία “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ” ΑΜΚΕ για την επιμέλεια, παραγωγή 

και εκτέλεση της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής την Τρίτη 26 και Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017, σε βάρος του ΚΑ 

15.6471.0004, με την ονομασία “Αμοιβές Καλλιτεχνών” του προϋπολογισμού ο.ε. 2017 

• “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ” (ΑΜΚΕ) Διεύθυνση: Ηρακλέους 118 Καλλιθέα, τ.κ. 17673 ΑΦΜ: 997293755 ΔΟΥ: 

Καλλιθέας, έναντι αμοιβής 471,20 € συμπ. ΦΠΑ (επί της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται αμοιβές + ασφαλιστικές 

εισφορές + φόροι καλλιτεχνών) 

 

Ε. 

1. Την αναγκαιότητα υλοποίησης Χριστουγεννιάτικης Γιορτής στη ΔΕ Σταμάτας το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017 

2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής στη ΔΕ Σταμάτας το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017 

3. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 570,40 € συμπ. ΦΠΑ και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας 

ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016), στην εταιρεία “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ” ΑΜΚΕ για την επιμέλεια, παραγωγή 

και εκτέλεση της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0004, με 

την ονομασία “Αμοιβές Καλλιτεχνών” του προϋπολογισμού ο.ε. 2017 

• “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ” (ΑΜΚΕ) Διεύθυνση: Ηρακλέους 118 Καλλιθέα, τ.κ. 17673 ΑΦΜ: 997293755 ΔΟΥ: 

Καλλιθέας, έναντι αμοιβής 570,40 € συμπ. ΦΠΑ (επί της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται αμοιβές + ασφαλιστικές 

εισφορές + φόροι καλλιτεχνών) 

 

ΣΤ.  
1. Την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της παιδικής θεατρικής παράστασης “Τα Χριστούγεννα της Χιονάτης” την 

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου 
2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές πραγματοποίησης της παιδικής θεατρικής παράστασης “Τα Χριστούγεννα της Χιονάτης” την 

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου 

3. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 744,00€ συμπ. ΦΠΑ και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας 

ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016), στην εταιρεία “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ” ΑΜΚΕ για την επιμέλεια, παραγωγή 

και εκτέλεση της παιδικής θεατρικής παράστασης την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017, σε βάρος του ΚΑ 

15.6471.0004, με την ονομασία “Αμοιβές Καλλιτεχνών” του προϋπολογισμού ο.ε. 2017 

• “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ” (ΑΜΚΕ) Διεύθυνση: Ηρακλέους 118 Καλλιθέα, τ.κ. 17673 ΑΦΜ: 997293755 ΔΟΥ: 

Καλλιθέας, έναντι αμοιβής 744 € συμπ. ΦΠΑ (επί της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται αμοιβές + ασφαλιστικές εισφορές + 

φόροι καλλιτεχνών) 
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Ζ. 
1. Την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της παιδικής θεατρικής παράστασης “Τα Χριστούγεννα της Κοκκινοσκουφίτσας” 

το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017 στην αίθουσα θεάτρου του Λυκείου Άνοιξης 
2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές πραγματοποίησης της παιδικής θεατρικής παράστασης “Τα Χριστούγεννα της 

Κοκκινοσκουφίτσας” το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017 στην αίθουσα θεάτρου του Λυκείου Άνοιξης 

3. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 744,00€ συμπ. ΦΠΑ και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας 

ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016), στην εταιρεία “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ” ΑΜΚΕ για την επιμέλεια, παραγωγή 

και εκτέλεση της παιδικής θεατρικής παράστασης το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017, σε βάρος του ΚΑ 

15.6471.0004, με την ονομασία “Αμοιβές Καλλιτεχνών” του προϋπολογισμού ο.ε. 2017 

• “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ” (ΑΜΚΕ) Διεύθυνση: Ηρακλέους 118 Καλλιθέα, τ.κ. 17673 ΑΦΜ: 997293755 ΔΟΥ: 

Καλλιθέας, έναντι αμοιβής 744 € συμπ. ΦΠΑ (επί της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται αμοιβές + ασφαλιστικές εισφορές + 

φόροι καλλιτεχνών) 
 

Η. 
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 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,  

Πολιτισμού & Αθλητισμού 
 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 


