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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 
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                   Αρ. Πρωτ.: 6786 
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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 για την κάλυψη έκτακτων αναγκών παροχής υπηρεσιών για την 
Ηχητική και Φωτιστική επιμέλεια εκδηλώσεων και παρέλασης της Εθνικής Επετείου 25ης 
Μαρτίου Δήμου Διονύσου, καθώς και την προμήθεια δύο δάφνινων στεφανιών 

 
Με δεδομένο ότι έχει εξαντληθεί το συμβατικό αντικείμενο για την ηχοφωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου, καθώς επίσης το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη να καλυφθούν οι έκτακτες 
ανάγκες που προκύπτουν σε ηχητική και φωτιστική επιμέλεια των διαφόρων εκδηλώσεων, απαιτείται η έγκριση 
αναγκαιότητας απευθείας ανάθεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 
Επίσης, υπάρχει η ανάγκη να καλυφθεί με ηχητική επιμέλεια η παρέλαση της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου και 
στις επτά (7) Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Διονύσου, καθώς και η προμήθεια δύο (2) δάφνινων στεφανιών για 
την συγκεκριμένη ημέρα. 
 
Για την ηχοφωτιστική κάλυψη απαιτούνται, αναλόγως του είδους της εκδήλωσης και με βάση την παρακάτω 
κατηγοριοποίηση, τα κάτωθι: 
 
Α’ κατηγορία - Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων με χρήση του υπάρχοντος εξοπλισμού   
Παροχή υπηρεσιών για την σύνδεση, ρύθμιση της λειτουργίας και εποπτεία κατά τη χρήση του υφιστάμενου πάγιου 
ηχοφωτιστικού εξοπλισμού των πολιτιστικών κέντρων κατά την πραγματοποίηση εκδήλωσης (π.χ. εκδηλώσεις 
σχολείων, ημερίδες κ.α.) 
 
Β’ κατηγορία - Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων με επιπρόσθετη ενοικίαση εξοπλισμού   
Ενοικίαση μηχανημάτων ή τεχνικών μέσων μετά των απαραίτητων υλικών (ενισχυτές, ηχεία, μικρόφωνα ασύρματα 
και ενσύρματα, καλωδιώσεις κ.λ.π.) που απαιτούνται ως έξτρα του πάγιου ηχοφωτιστικού εξοπλισμού των 
πολιτιστικών κέντρων, καθώς και ο χειρισμός και η εποπτεία της χρήσης τους κατά την πραγματοποίηση εκδήλωσης 
(π.χ. χορωδιακά φεστιβάλ, εκδηλώσεις με ύπαρξη ορχηστρών κ.α.) 
 
Γ’ κατηγορία – Εκδηλώσεις μικρής εμβέλειας σε εξωτερικούς χώρους με ενοικίαση εξοπλισμού 
Η ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την πραγματοποίηση εκδήλωσης σε 
εξωτερικό χώρο (π.χ. πανηγύρια, μικρές συναυλίες, αγώνες δρόμου κ.ά.), με ενδεχόμενη συμμετοχή επαγγελματία 
DJ όπου χρειάζεται. 
 
Δ’ κατηγορία- Εκδηλώσεις μεγάλης εμβέλειας σε εξωτερικούς χώρους με ενοικίαση εξοπλισμού  
Η ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την πραγματοποίηση εκδήλωσης σε 
εξωτερικό χώρο μεγάλων απαιτήσεων (π.χ. Χώρος παλιού σταθμού τραίνου στο Διόνυσο, πλατείες κ.ά.) με 
ενδεχόμενη συμμετοχή επαγγελματία DJ όπου χρειάζεται. 
 
Ε’ κατηγορία - Παραστάσεις των Θεατρικών Σκηνών Α’ και Β’ Δήμου Διονύσου 
Εργασίες: 
- Ο φωτιστής στήνει με δικά του μηχανήματα, καλύπτει την παράσταση και αποσυνδέει τον εξοπλισμό. 
- Για την σκηνή Α’ Αγ. Στεφάνου χρειάζεται στήσιμο, δύο πρόβες και τέσσερις παραστάσεις στο ΠΠΚ Αγ. 

Στεφάνου και στήσιμο, πρόβα και τέσσερις παραστάσεις στο ΠΠΚ Κρυονερίου  
- Για την σκηνή Β’ Άνοιξης χρειάζεται στήσιμο τρεις πρόβες και δώδεκα παραστάσεις στον χώρο του Λυκείου 

Άνοιξης. Επίσης θα χρειαστεί ο τεχνικός για δύο επιπλέον πρόβες μόνο με τον φωτισμό της πλατείας. 
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ΣΤ’ κατηγορία - Ηχοφωτιστικά θεατρικής παράστασης σε εξωτερικό χώρο 
Εργασίες: 
Η ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης 
σε εξωτερικό χώρο μεγάλων απαιτήσεων (π.χ. Χώρος παλιού σταθμού τραίνου στο Διόνυσο, πλατείες κ.ά.). 
 
Ζ’ κατηγορία – Ηχητική Κάλυψη 25ης Μαρτίου 
Εργασίες: 
Ενοικίαση μηχανημάτων μετά των απαραιτήτων υλικών (καλωδιώσεις, ηχεία, μικρόφωνα ασύρματα και ενσύρματα  
κ.λπ.) για την ηχητική κάλυψη σε επτά  Δημοτικές Ενότητες (Άνοιξη - σε δύο σημεία , Δροσιά - σε ένα σημείο, 
Ροδόπολη -σε δύο σημεία, Αγ. Στέφανο -σε δύο σημεία, Σταμάτα, Κρυονέρι -σε ένα σημείο και Διόνυσο -σε ένα 
σημείο). 
 
Τα εν λόγω μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα φέρουν τις ανάλογες εγγυήσεις τόσο για την ποιότητα του 
ήχου και του φωτός όσο και για την ασφαλή λειτουργία τους. 

Το προϋπολογιζόμενο κόστος για τον Δήμο Διονύσου για την ανάθεση ηχοφωτιστικής κάλυψης ανέρχεται μέχρι του 
ποσού των 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0001 µε την ονομασία 
“Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων”  του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018. 

Το προϋπολογιζόμενο κόστος για τον Δήμο Διονύσου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 
25ης Μαρτίου σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Διονύσου ανέρχεται στο ποσό των 5.400,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 00.6443 "Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών κλπ." 
για την ηχητική κάλυψη 25ης Μαρτίου και 100,00 € από τον ίδιο κωδικό για προμήθεια δυο δάφνινων στεφάνων 
του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018. 
 
Η ανάθεση της υπηρεσίας προτείνεται να πραγματοποιηθεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
Η έγκριση της Τεχνικής Μελέτης, η διάθεση της πίστωσης και οι όροι της απευθείας ανάθεσης θα καθορισθούν µε 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
 
1. Την υπ΄αριθμ. 33/2012 πράξη των Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7ου τμήματος του Ζ κλιμακίου, που με μία σειρά 

πράξεών του έκανε δεκτά τα εξής: 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” και σύμφωνα με το άρθρο 72  “Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο 
παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό 
συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών 
(…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)”, 

2. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των 
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του 
οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών 
οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η 
αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με 
απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή 
της είναι η Οικονομική Επιτροπή, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου” 
4. 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” 

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)”, 
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6. 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 

7. 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» 

8. Την υπ΄αρίθμ. 333/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) ΑΔΣ σχετικά με την Έγκριση του Προϋπολογισμού Δήμου 
Διονύσου ο.ε. 2018, η οποία επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 103503/36449/22-01-2018 Απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στο Δήμο 
3218/25-01-2018, 

9. Το υπ’ αριθμ. 4014/15-12-/2016 ΦΕΚ “Κατάργηση του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισμού 
Δήμου Διονύσου “Ο ΘΕΣΠΙΣ”», 

10. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, το 
οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 18REQ002703575 

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

12.  Το γεγονός ότι με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας για την κάλυψη 
έκτακτων αναγκών παροχής υπηρεσιών για την Ηχητική και Φωτιστική επιμέλεια πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
παρέλασης της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου Δήμου Διονύσου, καθώς και η προμήθεια δύο δάφνινων 
στεφανιών, ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, 

Προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 
 
1. Την αναγκαιότητα για την κάλυψη έκτακτων αναγκών παροχής υπηρεσιών για την Ηχητική και Φωτιστική 

επιμέλεια εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου για το έτος 2018. 
2. Η ανάθεση της υπηρεσίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών παροχής υπηρεσιών για την Ηχητική και 

Φωτιστική επιμέλεια εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου για το έτος 2018 προτείνεται να πραγματοποιηθεί µε τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, η οποία θα ανέρχεται έως του ποσού των 8.000,00 € (118 του Ν. 
4412/2016) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6471.0001 με την ονομασία 
“Ηχοφωτιστική Κάλυψη Εκδηλώσεων” του Προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου ο.ε. 2018. 
Η έγκριση της Τεχνικής Μελέτης, η διάθεση της πίστωσης και οι όροι της απευθείας ανάθεσης θα καθορισθούν 
µε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

3. Την αναγκαιότητα για την ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, σε όλες τις 
Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Διονύσου έτους 2018. 

4. Η ανάθεση της υπηρεσίας για την ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, σε όλες τις 
Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Διονύσου έτους 2018 προτείνεται να πραγματοποιηθεί µε τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης, η οποία θα ανέρχεται έως του ποσού των 5.500,00 € (118 του Ν. 4412/2016) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Συγκεκριμένα θα διατεθεί το ποσό των 5.400,00 € (συμπ. ΦΠΑ) για την ενοικίαση μηχανημάτων ηχητικής 
κάλυψης και 100,00 € (συμπ. ΦΠΑ) για την προμήθεια δύο δάφνινων στεφάνων για τον Δήμο από τον ίδιο 
κωδικό. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6443 με την ονομασία “Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή 
τοπικών εορτών κλπ” του Προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου ο.ε. 2018.  
Η έγκριση της Τεχνικής Μελέτης, η διάθεση της πίστωσης και οι όροι της απευθείας ανάθεσης θα καθορισθούν 
µε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

 
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 


