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

          Άνοιξη, 22 Φεβρουαρίου 2018 

               Αρ. Πρωτ.: 6932 

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 διοργάνωσης μουσικοχορευτικής παράστασης στη ΔΕ Αγίου Στεφάνου 

 
Ο Δήμος Διονύσου με τη Δημοτική Ενότητα Αγ. Στεφάνου προτίθενται να διοργανώσουν μια  
Θεατρομουσικοχορευτική παράσταση με θέμα: “Σαν παραμύθι; Κρήτη και Κρήτες από την Μινωική μέχρι την 
σύγχρονη εποχή”. 
Το έργο έχει σκοπό την γνωριμία του πολιτισμού της Κρήτης, βασισμένο στη μυθολογία στην ιστορία, στις 
παραδόσεις και στη σχέση αρχαίας όρχησης και παραδοσιακού χορού στη περιοχή της Κρήτης με την συνοδεία 
λύρας και λαούτου. Αποτελεί μια διερεύνηση της σχέσης μεταξύ  των αρχαίων και σύγχρονων  εθίμων  και τρόπων 
έκφρασής τους, κύρια με συντεταγμένη κίνηση και χορό. Επίσης εξετάζοντας εάν τα αρχαία στοιχεία έχουν 
μεταφερθεί αυτούσια στο σήμερα ή έχουν υποστεί μεταβολές. 
Πρόκειται  για μια παράσταση που θα γίνει με την συνεργασία  και την συμμετοχή των  παρακάτω φορέων:  
α) του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού Τμήματος Πειραιά ,  
β) της Ομάδας Μελέτης Αρχαίας Όρχησης του Θεάτρου “ΔΟΡΑ  ΣΤΡΑΤΟΥ” και  
γ) της Ερευνητικής Καλλιτεχνικής Ομάδας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Επίσης θα συμμετέχει και η χορευτική ομάδα Παραδοσιακών χορών του Γυμνασίου Αγ. Στεφάνου. 
 
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 και ώρα 19:00 μ.μ. στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται η μεταφορά 30 χορευτών από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στο ΠΠΚ Αγίου 
Στεφάνου, η ηχωφοτιστική κάλυψη και εκτύπωση εντύπων (αφίσες, προσκλήσεις). 

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 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. 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 
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Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στο Δήμο 
3218/25-01-2018, 

8. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, το 
οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 18REQ002705803 

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

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

11. Το αρ. πρωτ. 6091/16-02-2018 αίτημα της ΔΕ Αγίου Στεφάνου 
12. Το γεγονός ότι με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας διοργάνωσης 

μουσικοχορευτικής παράστασης στη ΔΕ Αγίου Στεφάνου, ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού 
Συμβουλίου,  

 
 
Προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 
 
1. Την αναγκαιότητα διοργάνωσης του Δήμου Διονύσου μουσικοχορευτικής παράστασης στη ΔΕ Αγίου Στεφάνου 

την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 
2. Τις δαπάνες για ηχοφωτιστική κάλυψη, εκτύπωση εντύπων και μεταφορά 30 χορευτών από το Δημοτικό Θέατρο 

Πειραιά στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου που θα καλυφθούν από τις συμβάσεις του Δήμου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


