
 1 

 

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

          Άνοιξη, 20-07-2017 

                Αρ. Πρωτ.: 21937 

Δ/νση: Κανάρη 3, τ.κ. 14569 Άνοιξη 
Πληροφορίες: Βασίλης Κατσουρός 
e-mail: katsouros@dionysos.gr 
τηλ.: 2132139812/ fax:2132139822 

 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

Θέμα: Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 5.332,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, για Πολιτιστικές 

Εκδηλώσεις στη  Δημοτική  Κοινότητα Αγ. Στεφάνου  Δήμου Διονύσου. 

Η ΔΕ Αγίου Στεφάνου με το αρ. πρωτ. 21815/20-07-2017 αίτημα ζητά την διοργάνωση εκδηλώσεων στον Άγιο 
Στέφανο.  Συγκεκριμένα:  
Α) Συναυλία με τον τραγουδιστή    Στέλιο  Διονυσίου   με σκοπό να πραγματοποιηθεί την  Παρασκευή  25/08/2017   
στην Πλατεία Δημοκρατίας στον Αγ. Στέφανο. Τον τραγουδιστή θα συνοδεύουν δυο φωνές ,τέσσερα όργανα 
(κρουστά, βιολί, κιθάρα και πλήκτρα) 
Β) Μουσικό  πρόγραμμα  από   γνωστό  DJ που θα  διασκεδάσει το κοινό  με μεγάλες  ελληνικές  και ξένες  
επιτυχίες  των  ΄50 ,΄60  και ΄70    που θα πραγματοποιηθεί  το Σάββατο   9/09/2017   στην Πλατεία  Αντύπα  
στον   Αγ. Στέφανο.  
Για τις ανάγκες των εκδηλώσεων θα χρειαστούν ηχοφωτιστική κάλυψη, ενοικίαση καθισμάτων και επικοινωνιακό 
υλικό για την προβολή τους. 

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 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,…..” 
7. 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 

8. 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 
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διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο 
όργανο του φορέα 

9. 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» 

10. Την υπ΄αρίθμ. 228/2016 ΑΔΣ σχετικά με την Ψήφιση του Προϋπολογισμού Δήμου Διονύσου ο.ε. 2017, η 
οποία επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 107119/38932/30-01-2017 Απόφαση Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

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

12. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, το 

οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 17REQ001728865 

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

14. Το αρ. πρωτ. 21815/20-07-2017 αίτημα της ΔΕ Αγίου Στεφάνου, 
15. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και η διάθεση πίστωσης για 

τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στη  Δημοτική  Κοινότητα Αγ. Στεφάνου  Δήμου Διονύσου, ανήκουν στην 
αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου,  

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

 
1. Την αναγκαιότητα υλοποίησης στο σύνολο των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στη  Δημοτική  Κοινότητα Αγ. 

Στεφάνου  Δήμου Διονύσου. 
2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές των  Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στη  Δημοτική  Κοινότητα Αγ. Στεφάνου  Δήμου 

Διονύσου. 
3.  Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.332,00€  και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση 

(αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΜΕΘΕΞΙΣ» σε βάρος του ΚΑ 
15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2017,  για την 
επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση:  
Α) Συναυλίας με τον τραγουδιστή    Στέλιο  Διονυσίου   που θα γίνει την  Παρασκευή  25/08/2017   στην 
Πλατεία Δημοκρατίας στον Αγ. Στέφανο. Τον τραγουδιστή θα συνοδεύουν δυο φωνές ,τέσσερα όργανα 
(κρουστά, βιολί, κιθάρα και πλήκτρα) 
Β) Μουσικού  προγράμματος  από   γνωστό  DJ με μεγάλες  ελληνικές  και ξένες  επιτυχίες  των  ΄50 ,΄60  και 
΄70   που θα πραγματοποιηθεί   το Σάββατο   9/09/2017   στην Πλατεία  Αντύπα  στον   Αγ. Στέφανο, εταιρεία 
η οποία κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία η εκδήλωση. 

• ΜΕΘΕΞΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, θεατρικές παραστάσεις – παραγωγές, Παμίσσου 48 

Ηλιούπολη, Τ.Κ. 16346, ΑΦΜ. 997547213, ΔΟΥ Ηλιούπολης, με νόμιμο εκπρόσωπο τον κο Χρήστο 

Τριπόδη. 
4. Οι υπόλοιπες δαπάνες για ηχοφωτιστικά, ενοικίαση καθισμάτων και έντυπα θα καλυφθούν από τις ετήσιες 

συμβάσεις. 
 
 
Συνημμένα  
Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
 
Εσωτ. Διανομή   

1. Γρ. κ. Δημάρχου 
2.  Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, 

 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
3. Γενικό Αρχείο 

 
 
 
 

 
 

 
Συντάκτης Προϊστάμενος 

Γενικός 
Γραμματέας 

Ονομ/μο ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ 

ΜΙΡΑΝΤΑ 

ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ 
 

Υπογραφή    
Ημερ/νία 20-07-2017 20-07-2017  

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 

& Κοινωνικών Δομών 
 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 


