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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

Θέμα: Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για την υλοποίηση 
των πολιτιστικών εκδηλώσεων “ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2018” 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος διοργανώνονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις “ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2018” στον Δήμο 
μας,  τα οποία αποτελούν θεσμό και υπόσχονται να προσφέρουν στο κοινό ένα πλούσιο και πολύ ποιοτικό 
πρόγραμμα. 
Τα “ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2018” ξεκινούν την Δευτέρα 03 Σεπτεμβρίου 2018 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 09 
Σεπτεμβρίου 2018. 
Οι παραστάσεις και οι εκδηλώσεις που θα παρουσιαστούν απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, η είσοδος είναι 
ελεύθερη και περιλαμβάνουν συναυλίες, παιδικά θέατρα, μουσικές βραδιές, οι οποίες περιγράφονται 
αναλυτικά ως κατωτέρω: 
 
1. Παιδική Θεατρική Παράσταση “Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 ημέρες” του Ιουλίου Βερν 

  
Το βιβλίο που εκδόθηκε το 1873 και από τότε μεγάλωσε και μεγαλώνει γενιές και γενιές θα “ζωντανέψει” στη 
σκηνή σε μια μαγευτική σκηνοθεσία – παράσταση αλλά και ερμηνεία του Χάρη Ρώμα. Μαζί του ταλαντούχοι 
νέοι ηθοποιοί επιλεγμένοι με αυστηρά κριτήρια κέρδισαν μια θέση σε αυτό το ταξίδι – παράσταση με οδηγό 
τον Φιλέα Φογκ που με τη βοήθεια του Αερόστατού του και δίπλα του τον χαρισματικό Πασπαρτού, μέσα σε 
80 ημέρες θα μας γνωρίσουν όλον τον κόσμο! 
Τα πολύ εντυπωσιακά κοστούμια και χορευτικά αποτυπώνουν την μαγεία και των 5 Ηπείρων που θα 
παρακολουθήσουμε δίνοντάς μας τη δυνατότητα να γνωρίσουμε μαγικές χώρες και άλλους λαούς. 
Αξίζει εδώ να τονίσουμε πως ο ήρωας της παράστασης και πρωταγωνιστής Φιλέας Φόγκ (Χάρης Ρώμας) σε 
μια από τις ενδιάμεσες στάσεις του, θα επισκεφθεί και την Ελλάδα, μια από τις πιο Αρχαίες Χώρες του 
Κόσμου. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 03 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 20:30, στον χώρο εκδηλώσεων 
του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση της θεατρικής 
παράστασης στην εταιρεία “ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ” (Θεατρικές Επιχειρήσεις). 
Ο Δήμος θα καλύψει επίσης την εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, την ενοικίαση καθισμάτων, την 
προσφορά μικρού κεράσματος στους συντελεστές, καθώς και την εγκατάσταση χημικών τουαλετών στο 
συγκεκριμένο χώρο, που θα καλυφθούν από τις ετήσιες σχετικές συμβάσεις. 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 3.720,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018.  
 
2. Συναυλία με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη 

 
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων “Διονύσια 2018” θα παρουσιάσει μια εξαιρετική συναυλία ο Μιχάλης 
Χατζηγιάννης, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς και ερμηνευτές της σύγχρονης μουσικής σκηνής. 
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τραγούδια που όλοι έχουμε τραγουδήσει και που έχουν συνδεθεί με μερικές 
από τις πιο αγαπημένες στιγμές της ζωής μας, αλλά και καινούρια από την τελευταία δισκογραφική του 
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δουλειά με την Λίνα Νικολακοπούλου. Τραγούδια που ιχνογραφούν κορυφαίες στιγμές της επιτυχημένης 
καλλιτεχνικής του πορείας ως δημιουργού και ως τραγουδιστή. 
Μαζί του η Μελίνα Μακρή που έχει ήδη τη δική της μουσική διαδρομή με το συγκρότημα VEGAS, αλλά και 
μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 04 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 21:00, στον χώρο εκδηλώσεων του 
Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής 
συναυλίας στην εταιρεία “ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ” (Οργάνωση Δημοσίων Θεαμάτων). 
Ο Δήμος θα καλύψει επίσης την εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, την ενοικίαση καθισμάτων, την 
προσφορά μικρού κεράσματος στους συντελεστές, καθώς και την εγκατάσταση χημικών τουαλετών στο 
συγκεκριμένο χώρο, που θα καλυφθούν από τις ετήσιες σχετικές συμβάσεις. 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 13.640,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018.  
 
3. Μουσική Ποιητική Βραδιά στον αρχαιολογικό χώρο του Βωμού Διονύσου με τίτλο “Από τον 

Ερωτόκριτο και τους Ελεύθερους Πολιορκημένους, στις διφωνίες του Μάνου, του Μίκη και 
άλλων συνθετών”  
 

Στον αρχαιολογικό χώρο του Βωμού Διονύσου θα πραγματοποιηθεί μουσική ποιητική βραδιά με τίτλο “Από 
τον Ερωτόκριτο και τους Ελεύθερους Πολιορκημένους, στις διφωνίες του Μάνου, του Μίκη και άλλων 
συνθετών”. Το καλλιτεχνικό μέρος θα περιλαμβάνει απαγγελία ποιημάτων από την ηθοποιό κ. Ολύνα 
Ξυνοπούλου, ενώ θα ακολουθήσει και ορχηστρικό πρόγραμμα με τραγούδια του Χατζηδάκη, του Μίκη 
Θεοδωράκη και άλλων κορυφαίων δημιουργών που θα ερμηνεύσουν οι:  κ. Λάκης Χαλκιάς, η κ. Μαρία 
Γράμψα, Μαρία Σουλτάτου και ο κ. Βασίλης Γισδάκης. Επίσης θα συμμετέχει στο μπουζούκι ο κορυφαίος κ. 
Μανώλης Καραντίνης. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 05 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 21:00 στον αρχαιολογικό χώρο 
του Βωμού Διονύσου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση του μουσικού 
προγράμματος στην εταιρεία “GOODHEART PRODUCTIONS ΙΚΕ” (Καλλιτεχνικές Παραγωγές). 
Ο Δήμος θα καλύψει επίσης τις ηχοφωτιστικές ανάγκες της εκδήλωσης, την εκτύπωση διαφημιστικών 
εντύπων, την ενοικίαση καθισμάτων, την προσφορά μικρού κεράσματος στους συντελεστές, καθώς και την 
εγκατάσταση χημικών τουαλετών στο συγκεκριμένο χώρο από τις ετήσιες σχετικές συμβάσεις. 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 5.580,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018.  
 
4. Συναυλία με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση 

 
Ένα ταξίδι στη ζωή και το έργο του μεγάλου Έλληνα ερμηνευτή, συνθέτη και τραγουδοποιού Γρηγόρη 
Μπιθικώτση, μέσα από τα μάτια και τη φωνή του συνονόματου γιου του, φυσικού διαδόχου αλλά και 
συνεχιστή του στα καλλιτεχνικά μουσικά δρώμενα, Γρηγόρη Γρ. Μπιθικώτση. 
Ο “ΣΕΡ” του Ελληνικού τραγουδιού, όπως χαρακτηριστικά τον ονόμασαν, σφράγισε με τη φωνή του αλλά και 
με τις προσωπικές του συνθέσεις το Ελληνικό τραγούδι και γαλούχησε τουλάχιστον τρεις γενιές Ελλήνων. 
Ένα μουσικό ταξίδι με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας, τραγούδια κορυφαίων συνθετών 
που θα αντηχούν στα αυτά μας όσο υπάρχει Ελλάδα. 
Από τον Τσιτσάνη, τον Βαμβακάρη, τον Χιώτη, τον Ζαμπέτα και τον Άκη Πάνου, αλλά και τις μεγάλες 
επιτυχίες που ο ίδιος συνέθεσε, έως τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον Μάνο Χατζηδάκι και βέβαια τα σπουδαία έργα 
του Μίκη Θεοδωράκη. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 07 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 21:00, στον χώρο 
εκδηλώσεων του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση της συναυλίας 
στην εταιρεία “ΟΝΕΙΡΟΥΣ” (Οργάνωση Θεατρικών Παραστάσεων). 
Ο Δήμος θα καλύψει επίσης τις ηχοφωτιστικές ανάγκες της εκδήλωσης, την εκτύπωση διαφημιστικών 
εντύπων, την ενοικίαση καθισμάτων, την προσφορά μικρού κεράσματος στους συντελεστές, καθώς και την 
εγκατάσταση χημικών τουαλετών στο συγκεκριμένο χώρο, που θα καλυφθούν από τις σχετικές ετήσιες 
συμβάσεις. 
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Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 3.720,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018.  
 
5. Παιδική Θεατρική Παράσταση “ΧΕΝΣΕΛ ΚΑΙ ΓΚΡΕΤΕΛ” σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγγέρη 

 
Για άλλη μια χρονιά η Κάρμεν Ρουγγέρη θα προσφέρει στα παιδιά – και όχι μόνο – μια παράσταση 
προσεγμένη στη λεπτομέρεια, φτιαγμένη με πολλή αγάπη και σεβασμό. 
Φέτος θα παρουσιαστεί το έργο “ΧΕΝΣΕΛ ΚΑΙ ΓΚΡΕΤΕΛ” βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι των αδελφών 
Γκριμ, διασκευασμένο σε ένα τρυφερό παραμύθι, πλούσιο σε μηνύματα. 
Πρόκειται για μια παράσταση γεμάτη χρώματα και φως, με έξυπνους διαλόγους γεμάτους χιούμορ, 
πλημμυρισμένη από υπέροχες μελωδίες και τραγούδια, με διαλεχτούς ηθοποιούς – τραγουδιστές, 
χορογραφημένη στην λεπτομέρεια και όπως πάντα, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια, που είναι 
σίγουρο ότι θα οδηγήσει τους θεατές σε ονειρεμένους κόσμους. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 08 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 20:30, στον χώρο εκδηλώσεων 
του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση της θεατρικής 
παράστασης στην εταιρεία “ΒΙΚΤΩΡ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ” (Οργάνωση θεατρικών Θεαμάτων). 
Ο Δήμος θα καλύψει επίσης τις ηχοφωτιστικές ανάγκες της εκδήλωσης, την εκτύπωση διαφημιστικών 
εντύπων, την ενοικίαση καθισμάτων, την προσφορά μικρού κεράσματος στους συντελεστές, καθώς και την 
εγκατάσταση χημικών τουαλετών στο συγκεκριμένο χώρο που θα καλυφθούν από τις σχετικές ετήσιες 
συμβάσεις. 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 3.720,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018.  
 
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)”, 

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 
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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. 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,…..” 

9. 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, 

10. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 
το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 18REQ003457101, 

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. Την αρ. πρωτ. 24450/18-07-2018 Πρόσκληση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού & Αθλητισμού για διοργάνωση του παιδικού θεάτρου “Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 ημέρες” 
και την από 19-07-2018 (αρ. πρωτ. 24611/19-07-2018 Δήμου Διονύσου) αποδοχή της πρόσκλησης από 
την εταιρεία “ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ” για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και την αποστολή 
προσφοράς, την αρ. πρωτ. 24446/18-07-2018 Πρόσκληση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοιν. Προστασίας, 
Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού για διοργάνωση συναυλίας με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και την από 
19-07-2018 (αρ. πρωτ. 24643/19-07-2018 Δήμου Διονύσου) αποδοχή της πρόσκλησης από την εταιρεία 
“ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ” για τη διοργάνωση της συναυλίας και την αποστολή 
προσφοράς, την αρ. πρωτ. 24476/18-07-2018 Πρόσκληση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοιν. Προστασίας, 
Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού για διοργάνωση μουσικής βραδιάς στον κο Γιάννη Τζουανόπουλο και 
την από 19-07-2018 (αρ. πρωτ. 24625/19-07-2018 Δήμου Διονύσου) αποδοχή της πρόσκλησης από την 
εταιρεία “GOODHEART PRODUCTIONS IKE” για τη διοργάνωση της μουσικής βραδιάς και την αποστολή 
προσφοράς, την αρ. πρωτ. 24644/19-07-2018 Πρόσκληση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοιν. Προστασίας, 
Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού για διοργάνωση συναυλίας με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση και την από 
20-07-2018 (αρ. πρωτ. 24703/20-07-2018 Δήμου Διονύσου) αποδοχή της πρόσκλησης από την εταιρεία 
“ΟΝΕΙΡΟΥΣ” για τη διοργάνωση της συναυλίας και την αποστολή προσφοράς, την αρ. πρωτ. 24486/18-
07-2018 Πρόσκληση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού 
για διοργάνωση του παιδικού θεάτρου “ΧΕΝΣΕΛ ΚΑΙ ΓΚΡΕΤΕΛ” και την από 20-07-2018 (αρ. πρωτ. 
24709/20-07-2018 Δήμου Διονύσου) αποδοχή της πρόσκλησης από την εταιρεία “ΒΙΚΤΩΡ 
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ” για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και την αποστολή προσφοράς, 

13. Το γεγονός ότι με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και η 
διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων “ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2018”, ανήκουν στην 
αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, 

 
Προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 
 
1. Την αναγκαιότητα υλοποίησης των πολιτιστικών εκδηλώσεων “ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2018”. 
2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές των πολιτιστικών εκδηλώσεων “ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2018”, οι οποίες αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
3. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.720,00 € συμπ. ΦΠΑ και τον τρόπο εκτέλεσης με 

απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016), στην εταιρεία “ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ” (Θεατρικές 
Επιχειρήσεις) για την επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση της θεατρικής παράστασης “Ο Γύρος του 
Κόσμου σε 80 ημέρες”, την Δευτέρα 03 Σεπτεμβρίου 2018, σε βάρος του 15.6471.0003 µε την 
ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018, που κρίνεται 
απαραίτητη προκειμένου να διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία η εκδήλωση. 
  “ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ” (Θεατρικές Επιχειρήσεις) Διεύθυνση: Τρίτωνος 113, Παλαιό 

Φάληρο Τ.Κ. 17562 ΑΦΜ: 046025128 ΔΟΥ: Π. Φαλήρου, έναντι αμοιβής 3.720,00 € συμπ. ΦΠΑ  

4. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 13.640,00 € συμπ. ΦΠΑ και τον τρόπο εκτέλεσης με 

απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016), στην εταιρεία “ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ” 

(Οργάνωση Δημοσίων Θεαμάτων) για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας με 

τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, την Τρίτη 04 Σεπτεμβρίου 2018, σε βάρος του 15.6471.0003 µε την 

ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018, που κρίνεται 

απαραίτητη προκειμένου να διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία η εκδήλωση. 
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 “ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ” (Οργάνωση Δημοσίων Θεαμάτων) Διεύθυνση: 
Αριστοφάνους 49 Χαλάνδρι, τ.κ. 15232 ΑΦΜ: 162741228 ΔΟΥ: Χαλανδρίου, έναντι αμοιβής 
13.640,00 € συμπ. ΦΠΑ 

5. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.580,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο εκτέλεσης 
με απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) στην εταιρεία “GOODHEART PRODUCTIONS IKE” 
(Καλλιτεχνικές Παραγωγές) για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση του μουσικού προγράμματος “Από 
τον Ερωτόκριτο και τους Ελεύθερους Πολιορκημένους, στις διφωνίες του Μάνου, του Μίκη και άλλων 
συνθετών” την Τετάρτη 05 Σεπτεμβρίου 2018, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία 
“Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2018, που κρίνεται απαραίτητη, 
προκειμένου να διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία η εκδήλωση 
 “GOODHEART PRODUCTIONS IKE” (Καλλιτεχνικές Παραγωγές) Διεύθυνση: Φορμίωνος 79, 

Καισαριανή τ.κ. 16121 ΑΦΜ: 800751805 ΔΟΥ: Βύρωνα, έναντι αμοιβής 5.580,00 € συμπ. ΦΠΑ 

6. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.720,00 € συμπ. ΦΠΑ και τον τρόπο εκτέλεσης με 

απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016), στην εταιρεία “ΟΝΕΙΡΟΥΣ” (Οργάνωση Θεατρικών 

Παραστάσεων) για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας με τον Γρηγόρη 

Μπιθικώτση, την Παρασκευή 07 Σεπτεμβρίου 2018, σε βάρος του 15.6471.0003 µε την ονομασία 

“Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018, που κρίνεται 

απαραίτητη προκειμένου να διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία η εκδήλωση. 
 “ΟΝΕΙΡΟΥΣ” (Οργάνωση Θεατρικών Παραστάσεων) Διεύθυνση: Ιλισίων 21 Ιλίσια, τ.κ. 

15771 ΑΦΜ: 997618204 ΔΟΥ: ΙΒ Αθηνών, έναντι αμοιβής 3.720,00 € συμπ. ΦΠΑ 
7. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.720,00 € συμπ. ΦΠΑ και τον τρόπο εκτέλεσης με 

απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016), στην εταιρεία “ΒΙΚΤΩΡ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ” 
(Οργάνωση Θεατρικών Θεαμάτων) για την επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση της θεατρικής 
παράστασης “ΧΕΝΣΕΛ ΚΑΙ ΓΚΡΕΤΕΛ”, το Σάββατο 08 Σεπτεμβρίου 2018, σε βάρος του 15.6471.0003 
µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018, που 
κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία η εκδήλωση. 
 “ΒΙΚΤΩΡ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ” (Οργάνωση Θεατρικών Θεαμάτων) Διεύθυνση: Σεβδικίου 6, 

Νέα Σμύρνη τ.κ. 17121 ΑΦΜ: 800442479 ΔΟΥ: Νέα Σμύρνη, έναντι αμοιβής 3.720,00€ συμπ. ΦΠΑ 
8. Οι υπόλοιπες δαπάνες θα καλυφθούν από τις ετήσιες συμβάσεις ηχοφωτιστικών, catering, εκτύπωσης 

εντύπων, χημικών τουαλετών και ενοικίασης καθισμάτων. 
 

 
 
 
Συνημμένα  
Οι υπ΄αριθμ. 27/2018 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 


