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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

Θέμα: Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Junior, Παιδικής, Νεανικής Χορωδίας Δήμου 
Διονύσου σε ηχογράφηση δίσκου της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών με έργα Σταύρου 

Κουγιουμτζή 

  
Ο Δήμος Διονύσου βρίσκεται σε μια διαρκή προσπάθεια αναβάθμισης και ανασυγκρότησης των μουσικών του 
σχημάτων, με βασικό άξονα πάντα την παροχή μουσικών γνώσεων και εμπειριών σε όσο το δυνατόν περισσότερα 
παιδιά αλλά και την ανάδειξη ταλέντων που συμμετέχουν στις χορωδίες. 
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας και κατόπιν αιτήματος της καλλιτεχνικής διευθύντριας της “JUNIOR, ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ”, προτείνεται να συμμετέχουν και τα τρία τμήματα της χορωδίας σε 
μια ηχογράφηση δίσκου. 
Η παραγωγή θα γίνει από το ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι. 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ.  
Θα συμμετέχουν η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η παραδοσιακή ορχήστρα ΚΑΝΩΝ, 
παιδικές και νεανικές χορωδίες.  
Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, θα βιντεοσκοπηθούν τα μουσικά σύνολα (ορχήστρες και χορωδίες) για να 
αναρτηθούν τα video clips στο YOUTUBE από τους υπευθύνους Παραγωγής - ταυτόχρονα με την έκδοση του 
δίσκου.  
Η όλη προσπάθεια θα είναι μία πολύ σημαντική καλλιτεχνική εμπειρία για τα παιδιά και τους εφήβους μας, καθώς θα 
αποτελέσει την πρώτη τους επαφή με studio ηχογραφήσεων και θα συμμετέχουν σε έναν πολύ ποιοτικό δίσκο που 
θα αναγράφει τον τίτλο της χορωδίας μας, ενώ στα video clips θα προβάλλονται οι χορωδοί μας. 
Τα τραγούδια που θα ερμηνευθούν από τους μικρούς μας χορωδούς θα είναι το “Μην μου θυμώνεις μάτια μου”, 
“Γεια χαρά καλή”, και το “Όταν ανθίζουν πασχαλιές”. 
Τα μέλη της χορωδίας είναι ενενήντα έξι (96).  
Για τους μικρούς χορωδούς του τμήματος JUNIOR απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι να συνοδεύονται από έναν 
γονέα. 
Ανά 10 χορωδούς θα ορίσουμε έναν γονέα, υπεύθυνο για τη διαχείριση των παιδιών στο χώρο αναμονής, αλλά και 
μέσα στο studio.  
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Μαίου 2018 και ώρα 18:00 – 20:00, στο Studio Sierra στους 
Αμπελόκηπους. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται μεταφορά των μαθητών και των συνοδών τους με δύο πούλμαν 50 
θέσεων, τα οποία θα αναχωρήσουν στις 4.30 μ.μ. από το Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου και θα επιστρέψουν γύρω 
στις 9.00 μ.μ. στον ίδιο χώρο. Η δαπάνη της μεταφορά θα καλυφθεί από την ετήσια σύμβαση του Δήμου. 
 
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 
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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 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) 18REQ003029054 

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 από 02-05-2018 (αρ. πρωτ. 16108/02-05-2018 Δήμου Διονύσου) Αίτημα της μαέστρου της παιδικής – 
νεανικής χορωδίας Δήμου Διονύσου 

13. Το γεγονός ότι με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Junior, 
Παιδικής, Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου σε ηχογράφηση δίσκου της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών με έργα 
Σταύρου Κουγιουμτζή, ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, 

 
Προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 
 
1. Την αναγκαιότητα υλοποίησης συμμετοχής της Junior, Παιδικής, Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου σε 

ηχογράφηση δίσκου της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών με έργα Σταύρου Κουγιουμτζή την Τετάρτη 16 Μαίου 2018 
και ώρα 18:00 – 20:00, στο Studio Sierra 

2. Η δαπάνη για τη μεταφορά των μαθητών και των συνοδών τους θα καλυφθεί από την ετήσια σχετική σύμβαση 
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 


