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Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων Χριστουγεννιάτικης Περιόδου 2018  
- ΚΑΕ: 15.6471.0003 

 
Φέτος τα Χριστούγεννα ο Δήμος Διονύσου μεταμορφώνεται σε μια σύγχρονη αστική εορταστική σκηνή, με πολύ όμορφες 
εκδηλώσεις, καλώντας όλους τους Δημότες, μικρούς και μεγάλους να το ζήσουν. 
Αναλυτικά οι εκδηλώσεις περιγράφονται παρακάτω: 
 
1. Παράσταση Θεάτρου Σκιών 

Η αρχή των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων θα γίνει με τον αγαπημένο ήρωα των μικρών και μεγάλων, τον Καραγκιόζη. 
Ο γνωστός καραγκιοζοπαίχτης Ανάργυρος Αθανασίου με τον θίασό του, ετοίμασε και παρουσιάζει μια παράσταση με 
ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 07 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 μ.μ., στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου. 
 
2. Παρουσίαση βιβλίου της Ναυσικάς Ιεσσαί Κασιμάτη “ΑΧ, ΜΙΚΡΑΣΙΑ! Σύλλη, η γη των γονιών μας” 

Ο Δήμος Διονύσου διοργανώνει την παρουσίαση του βιβλίου της Ναυσικάς Ιεσσαί Κασιμάτη “ΑΧ, ΜΙΚΡΑΣΙΑ! Σύλλη, η γη 
των γονιών μας”, την Κυριακή 02 Δεκεμβρίου και ώρα 6:30 μ.μ. στο ΠΠΚ Αγ. Στεφάνου. 
Την εκδήλωση θα προλογίσει ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλαίων κ. Τάκης Σαλκιτζόγλου και θα συμμετάσχει η 
παραδοσιακή χορωδία και χορευτική ομάδα της Εμμέλειας του Συλλόγου Γυναικών Αγ. Στεφάνου. 
Για την εκδήλωση θα χρειαστούν ηχοφωτιστική κάλυψη και μικρό κέρασμα από τις ετήσιες συμβάσεις του Δήμου.  
 
3. Συμμετοχή της Παιδικής/ Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου στο "The Christmas Factory" - Η 

Επέλαση των Ξωτικών στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων 
Στο μεγάλο Χριστουγεννιάτικο πάρκο μικρών και μεγάλων "The Christmas Factory" - Η Επέλαση των Ξωτικών που 
διοργανώνεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και “σκορπώντας μαγεία” θα κάνει τα παραμύθια πραγματικότητα, 

έχει προσκληθεί φέτος να συμμετάσχει η Παιδική/ Νεανική Χορωδία του Δήμου Διονύσου. 
Η Χορωδία με μαέστρο τη κα Χρυσούλα Τσιμούρη, θα παρουσιάσει ένα μουσικό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα 20 λεπτών 
στο stage του Christmas Factory και μαζί με αγαπημένους  παρουσιαστές-έκπληξη τα παιδιά θα χαρίσουν γιορτινή λάμψη 
στην υπέροχη βραδιά που θα στηθεί στο πιο όμορφο σημείο της πόλης, στο Γκάζι. 
Η είσοδος θα είναι δωρεάν για τους χορωδούς και για έναν γονέα ανά ανήλικο. Επίσης, στα παιδιά της χορωδίας θα δοθεί 
1 μάρκα για τα παιχνίδια, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν και να διασκεδάσουν με δωρεάν εργαστήρια. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 09 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ., στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται μεταφορά των μαθητών και των συνοδών τους με δύο πούλμαν 50 θέσεων, τα 
οποία θα αναχωρήσουν στις 10.30 π.μ. από το Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου προς το Γκάζι και θα επιστρέψουν γύρω 
στις 16.00 μ.μ. στον ίδιο χώρο. Η δαπάνη της μεταφοράς θα καλυφθεί από την ετήσια σύμβαση του Δήμου. 
 
4. Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στον Άγιο Στέφανο 

Την Κυριακή 09 Δεκεμβρίου 2018 στις 19:00 μ.μ. στην πλατεία Αντύπα στον Άγιο Στέφανο, θα δοθεί το σύνθημα για 
το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει συναυλία με τους KΟZAMOSTRA και 7μελή 
ορχήστρα (κιθάρα, μπάσο, ντραμς, πλήκτρα, σαξόφωνο, κιθάρα), ενώ ο δάσκαλος πολεμικών τεχνών κος Κωνσταντίνος 
Μπαζούκας με την ομάδα του θα πλαισιώσουν την εκδήλωση με ένα μοναδικό show. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας στην 
εταιρεία “ADM PRODUCTIONS” (Διαφημιστικές Εργασίες). 
Επίσης θα χρειαστούν ηχοφωτιστικά και μικρό κέρασμα για τους καλλιτέχνες (νερό κλπ.) που θα καλυφθούν από τις 
ετήσιες σχετικές συμβάσεις. 
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Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 6.820,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του 
Δήμου ο.ε. 2018.  

 
5. Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην Άνοιξη 

Η έναρξη της εορταστικής περιόδου θα σημάνει για την Άνοιξη την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 με τη 
φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στις 19:00 μ.μ.  
Μαζί μας θα είναι οι Burger Project, ένα από τα πλέον δραστήρια μουσικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής 
σκηνής, που θα παρουσιάσουν μια μοναδική performance, μεταφέροντας στα παιδιά τη μαγεία του ρυθμού και της 
μελωδίας. Αυθόρμητοι αυτοσχεδιασμοί, διαδραστικά μουσικοκινητικά παιχνίδια, καινούρια και παλιά τραγούδια και χορός 
είναι τα συστατικά της πρωτότυπης παιχνιδο-συναυλίας των BurgerProject.  
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας - show 
στην εταιρεία “ADM PRODUCTIONS” (Διαφημιστικές Εργασίες). 
Επίσης θα χρειαστούν ηχοφωτιστικά και μικρό κέρασμα για τους καλλιτέχνες (νερό κλπ.) που θα καλυφθούν από τις 
ετήσιες σχετικές συμβάσεις. 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 4.340,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του 
Δήμου ο.ε. 2018.  
 
6. Χριστουγεννιάτικη Συνάντηση Χορωδιών Δήμου Διονύσου 

Ο Δήμος Διονύσου διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη Χορωδιακή Συνάντηση με τη συμμετοχή 4 Χορωδιών που εδρεύουν 
στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας. 
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο αυτής της Χριστουγεννιάτικης γιορτής θα συμμετέχουν η Μικτή Χορωδία Δήμου Διονύσου, η 
Χορωδία Διονύσου Σεμέλη, η Χορωδία Συλλόγου Γυναικών Αγίου Στεφάνου και η Χορωδία “Ιντερλούδιο” από το 
Πολιτιστικό Σωματείο “Ευτέρπη” Κρυονερίου. 
Από κοινού όλα τα μουσικά σχήματα θα παρουσιάσουν ένα ευχάριστο Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα με τη συνοδεία 
πιάνου. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 20:00 μ.μ. στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 
 Αμοιβή μουσικού (πιανίστας – Μυρτώ Ακρίβου) 
 Αναμνηστικά για τους Προέδρους ή Υπευθύνους των φιλοξενούμενων χορωδιών που θα καλυφθούν από τη σχετική 

ετήσια σύμβαση 
 Ανθοδέσμες για τους 4 μαέστρους και τους 4 πιανίστες 
 Κούρδισμα πιάνου 
 Μικρό κέρασμα για τις χορωδίες και τους συνοδούς τους, που θα καλυφθεί από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για το 

catering 
 Αφίσες, προγράμματα, προσκλήσεις που θα καλυφθούν από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για τα έντυπα 
 Ηχητική κάλυψη αίθουσας που θα καλυφθεί από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για τα ηχοφωτιστικά 

Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 545,60 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του 
Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018.  
 
7. Διοργάνωση 1ου Χριστουγεννιάτικου Φεστιβάλ Παιδικών – Νεανικών Χορωδιών Δήμου Διονύσου  

Χριστουγεννιάτικες νότες που “ταξιδεύουν” με όχημα τις παιδικές φωνές. Η φωνητική τέχνη, που εκπροσωπείται από την 
παιδική δημιουργικότητα. Μουσικά σύνολα που μπολιάζουν ταλέντα, τα οποία θα γράψουν κάποιες από τις μελλοντικές 
μουσικές σελίδες, περνάνε σε πρωταγωνιστικό ρόλο επί σκηνής.  
Πρόκειται για το 1ο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Παιδικών Νεανικών Χορωδιών, το οποίο διοργανώνει ο Δήμος Διονύσου 
και στο οποίο θα συναντηθούν πέντε παιδικές χορωδίες. Ιδιαίτερο νόημα στο φεστιβάλ δίνει το γεγονός ότι αφιερώνεται 
σε όλα τα παιδιά των τραγικών γεγονότων στο Μάτι και ιδιαιτέρως “στην Εβίτα και στον Αντρέα” της οικογενείας Φύτρου 
που είναι δικοί μας δημότες. 
Συγκεκριμένα στο 1ο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Παιδικών Νεανικών Χορωδιών Δήμου Διονύσου θα συμμετέχουν: 
- Η Χορωδία Δημοτικού Σχολείου Άνοιξης & Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Μπέσσυς 

Νώτη 
- Η Χορωδία του Γυμνασίου Άνοιξης υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Παναγιώτη Μάθου 
- Η Χορωδία του Γυμνασίου Διονύσου υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Μαρίας Καπέλλα 
- Η παιδική Χορωδία “ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΝ” υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Μπέσσυς Νώτη 
- Η Junior παιδική & Νεανική Χορωδία Δήμου Διονύσου υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Χρυσούλας Τσιμούρη 
Στο σύνολό της η Χριστουγεννιάτικη Συναυλία θα περιλαμβάνει επίκαιρο εορταστικό πρόγραμμα με γνωστά αγαπημένα 
τραγούδια και ύμνους από όλον τον κόσμο. 
Η Junior & Νεανική Χορωδία Δήμου Διονύσου θα παρουσιάσει επίσης γνωστές χριστουγεννιάτικες εορταστικές συνθέσεις, 
προσαρμόζοντας στην ερμηνεία της και σκηνική θεατρική κίνηση. Το μουσικό σχήμα θα συνοδέψει πενταμελής 
ορχήστρα, η οποία θα παραμείνει μέχρι το τέλος της εκδήλωσης για το κοινό τραγούδι με όλες τις χορωδίες. 
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Το φεστιβάλ θα πλαισιώσει ο επίσημος προσκεκλημένος - έκπληξη τραγουδιστής και αγαπητός στα παιδιά κ. Κώστας 
Μαρτάκης που θα μας παρουσιάσει ένα σύντομο πρόγραμμα με δικές του επιτυχίες,  αλλά και μαζί με όλα τα παιδιά, σαν 
μια μεγάλη παρέα, θα μας ερμηνεύσουν το χριστουγεννιάτικο τραγούδι “Άγια Νύχτα” και θα συγκινήσουν το κοινό. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. στο Κλειστό Δημοτικό Γήπεδο 
Διονύσου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 
 Αμοιβή καλλιτέχνη (Κώστας Μαρτάκης) 
 Έξοδα Παραγωγής - Αμοιβή για την Ορχήστρα της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου: Πιάνο: Θεοδώρα 

Τσίγκου, Keyboard: Ηλίας Αργυρόπουλος, Μπάσο: Γιώργος Ρούλος, Drums: Δημήτρης Βαρζαμπετιάν, Φλάουτο: 
Μαρίνος Χατζάρας, Χορογράφος Ελεάννα Κοστιούτσουκ, Βοηθός χορογράφου: Σταυρούλα Μουμτζόγλου, για την 
προετοιμασία της συναυλίας με extra πρόβες. 

 Μοκέτα ή πλαστικός τάπητας, 500 m2 ούτως ώστε να προστατευθεί το ξύλινο πάτωμα του αγωνιστικού χώρου από 
τα βάθρα που θα τοποθετηθούν για τις χορωδίες, τα μηχανήματα του ήχου και τα πλαστικά καθίσματα. 

 Μικρό κέρασμα για τον καλλιτέχνη, τις χορωδίες και τους συνοδούς τους, που θα καλυφθεί από την ετήσια σύμβαση 
ανάθεσης για το catering 

 Αφίσες, προγράμματα, προσκλήσεις που θα καλυφθούν από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για τα έντυπα 
 Ηχητική κάλυψη αίθουσας που θα καλυφθεί από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για τα ηχοφωτιστικά 
 Πλαστικά καθίσματα που θα καλυφθούν από την σχετική ετήσια σύμβαση 
 Αναμνηστικές πλακέτες στις συμμετέχουσες χορωδίες που θα καλυφθούν από τη σχετική ετήσια σύμβαση  

Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 4.960,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του 
Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018.  
 
8. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Μουσικοχορευτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδόπολης “ΤΟ ΡΟΔΟ” με 

τίτλο “20 χρόνια…. βήματα ελληνικά” 
Ο Δήμος Διονύσου προτίθεται να συνδιοργανώσει με το Μουσικοχορευτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδόπολης “ΤΟ ΡΟΔΟ” 
την ετήσια πολιτιστική εκδήλωση των τμημάτων μαθητών με τίτλο “20 χρόνια ……. βήματα ελληνικά”. Η εκδήλωση θα 
έχει επετειακό χαρακτήρα, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου και στόχο θα 
έχει να ταξιδέψει χορευτικά το θεατή σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, ενώ παράλληλα θα είναι αφιερωμένη στον 
εκλιπόντα πρόεδρο και ιδρυτή του συλλόγου “ΤΟ ΡΟΔΟ”, κο Γεώργιο Παπαδόπουλο. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 19:00 μ.μ., στο ΠΠΚ Κρυονερίου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 
 Αμοιβή 4μελούς ορχήστρας δημοτικής μουσικής (Κλαρίνο - τραγούδι: Κωνσταντίνος Λιόντος, Κρουστά: Πέτρος 

Παπαγεωργίου, Λαούτο: Φώτης Παπαζήκος, Βιολί: Βασίλειος Αθανασιάς). 
 Έντυπα που θα καλυφθούν από την σχετική ετήσια σύμβαση. 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 2.260,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του 
Δήμου ο.ε. 2018.  
 
9. Συνδιοργάνωση με το Κ.Α.Π.Η. Διονύσου Χριστουγεννιάτικης Γιορτής 

Ο Δήμος Διονύσου και το Κ.Α.Π.Η. Διονύσου συνδιοργανώνουν Χριστουγεννιάτικη Γιορτή. 
Κάθε χρόνο στην συγκεκριμένη εκδήλωση δίνουν το παρόν πολλοί άνθρωποι της τρίτης ηλικίας και σε μία ζεστή και 
εορταστική ατμόσφαιρα με κάλαντα, μουσική και χορό περνάνε όμορφα κοινωνικά μηνύματα για την κοινωνική επαφή και 
την επικοινωνία την περίοδο των γιορτών.  
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 20:00, στο ΠΚ Διονύσου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται ηχοφωτιστικά, έντυπα και μικρό κέρασμα που θα καλυφθούν από  τις σχετικές 
ετήσιες συμβάσεις. 
 
10. Συναυλία στη ΔΕ Δροσιάς  

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, η ΔΕ Δροσιάς θα ντυθεί γιορτινά και με μια συναυλία ανοιχτή προς όλους τους δημότες θα 
μας καλέσει σε μια αξέχαστη βραδιά. Το συγκρότημα 719band και τη Josephin με το δικό τους ιδιαίτερο Alternative Rock 
ήχο θα δώσουν ενέργεια και κέφι με μια μοναδική live performance. Τους καλλιτέχνες θα συνοδεύει μπάντα που θα 
αποτελείται από 2 μπουζούκια, μπάσο και κιθάρα. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 20:00, στην πλατεία Εθνικής 
Αντιστάσεως στη Δροσιά. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας στην 
εταιρεία “ADM PRODUCTIONS” (Διαφημιστικές Εργασίες). 
Επίσης θα χρειαστούν ηχοφωτιστικά και μικρό κέρασμα για τους καλλιτέχνες (νερό κλπ.) που θα καλυφθούν από τις 
ετήσιες σχετικές συμβάσεις. 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό 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.  
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11. Παιδική Θεατρική Παράσταση στη ΔΕ Αγίου Στεφάνου “Αισώπου… Φίλοι”  
Στη ΔΕ Αγίου Στεφάνου θα παρουσιαστεί παιδική θεατρική παράσταση με τίτλο “Αισώπου… Φίλοι”. Μια σύγχρονη ματιά 
στους μύθους του Αισώπου, με ζωντανή μουσική, δράση, θεατρικά παιχνίδια και ξεκαρδιστικά παθήματα. Με αφορμή τους 
μύθους: “Οι δύο φίλοι και η αρκούδα”, “Ο ψεύτης βοσκός”, “Η αλεπού και τα σταφύλια”, “Το λιοντάρι και το ποντίκι”, τα 
παιδιά γνωρίζουν τους ηθοποιούς αλλά και τα μουσικά όργανα (γιουκαλίλι, μπάντζο, πιανίκα, κουίκα, αυλός, καζού, 
μαράκες κα.), τραγουδούν και παίζουν μαζί με τους ηθοποιούς, μπαίνουν στην ιστορία για να την αλλάξουν με τις ιδέες 
και τις σκέψεις τους. Μέσα από τα παιχνίδια διαπραγματεύονται φιλίες που κάπου, κάπως, κάτι φέρνουν κι από τις σχέσεις 
που ζουν στην πραγματική ζωή. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 20:00 μ.μ., στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται ηχοφωτιστικά, έντυπα και μικρό κέρασμα που θα καλυφθούν από  τις σχετικές 
ετήσιες συμβάσεις. 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 496,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του 
Δήμου ο.ε. 2018.  
 
12. Παιδική Θεατρική Παράσταση στη ΔΕ Διονύσου “Ο Κουκουμπλής”  

Στη ΔΕ Διονύσου θα παρουσιαστεί παιδική θεατρική παράσταση με τίτλο “Ο Κουκουμπλής”. Με την παράσταση αυτή οι 
καρδιές των παιδιών θα χορτάσουν συναισθήματα και ο νους τους θα ταξιδέψει με τρυφερότητα σε αξίες πολύτιμες, που 
γίνονται δύναμη, έμπνευση και ασπίδα ακόμα και στις πιο δύσκολες κρίσεις. “Ο Κουκουμπλής” απευθύνεται σε παιδιά από 
3 ετών και αγγίζει με παιχνίδι, με μουσική, με λόγο και με κίνηση, θέματα όπως η αγάπη, η αλαζονεία, η εξουσία, η 
υπομονή, η απώλεια, η γενναιότητα, ο θυμός και ο φόβος. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 17:30 μ.μ., στο ΠΚ Διονύσου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται ηχοφωτιστικά, έντυπα και μικρό κέρασμα που θα καλυφθούν από  τις σχετικές 
ετήσιες συμβάσεις. 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 496,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του 
Δήμου ο.ε. 2018.  
 
13. Θέατρο Σκιών στη ΔΕ Δροσιάς 

Το Θέατρο Σκιών του Σωκράτη Κοτσορέ θα παρουσιάσει μουσικοθεατρική παράσταση για παιδιά.  
Οι μικροί μας φίλοι θα γνωρίσουν τις φιγούρες του θεάτρου σκιών και θα γελάσουν με τις περιπέτειες και τα παθήματα 
των ηρώων. Συγχρόνως θα τραγουδήσουν, θα ψυχαγωγηθούν και θα γίνουν και οι ίδιοι μικροί πρωταγωνιστές.  
Η παράσταση είναι εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας με πολλά στοιχεία λαογραφίας και τοπικής ιστορίας που 
συμβάλλουν στη διατήρηση της λαϊκής παράδοσης. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 16:30 μ.μ., στο ΠΚ Δροσιάς. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται έντυπα που θα καλυφθούν από  τις σχετικές ετήσιες συμβάσεις. 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 150,00 € τελική τιμή (η αμοιβή δεν 
υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ βάση της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1126/2015 “Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 251 του 
ν.4281/2014 σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων και παροχή σχετικών διευκρινίσεων”), σε βάρος του ΚΑ. 
15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018.  

 
14. Παιδική Χορωδία του 3ου Δημοτικού Διονύσου 

Η παιδική χορωδία του 3ου Δημοτικού Διονύσου θα κάνει μια συναυλιακή εμφάνιση παρουσιάζοντας γνωστά μουσικά 
κομμάτια. Μετά την μικρή συναυλία θα ακολουθήσει εορταστικό φιλανθρωπικό bazaar από το 3ο Δημοτικό Διονύσου με 
μικρές κατασκευές από τα ίδια τα παιδιά. 
Η εκδήλωση αφιερώνεται στον μικρό Θοδωρή που “έφυγε” τόσο νωρίς από κοντά μας. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 μ.μ., στο Δημοτικό Σχολείο 
Σταμάτας. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται ηχοφωτιστικά, catering και έντυπα που θα καλυφθούν από τις σχετικές ετήσιες 
συμβάσεις. 
 
15. Χριστουγεννιάτικη Συναυλία στη ΔΕ Δροσιάς “From Athens to New York” 

Στη ΔΕ Δροσιάς, με Χριστουγεννιάτικη διάθεση, διοργανώνεται συναυλία με τίτλο “From Athens to New York” που θα 
ανεβάσει το κέφι, με τα ωραιότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών. Μια 4μελής μπάντα (Τραγούδι: Αδάμ 
Τσαρούχης, Πιάνο: Αντώνης Καρατζίκης, Μπάσο: Αντώνης Αρβανίτης, Ντραμς: Δημήτρης Παμπουλάκης) με μελωδίες 
αξέχαστες που θα μας μεταφέρουν το γιορτινό άρωμα, θα οργανώσει το νεανικό event των Χριστουγέννων στην πλατεία 
Εθνικής Αντιστάσεως στη Δροσιά και ώρα 19:30 μ.μ. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 20:00, στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως 
στη Δροσιά. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας στην 
εταιρεία “Αντώνης Καρατζίκης” (Εκτελεστής Μουσικών Έργων). 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται ηχοφωτιστικά, έντυπα και μικρό κέρασμα που θα καλυφθούν από  τις σχετικές 
ετήσιες συμβάσεις. 
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Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 750,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του 
Δήμου ο.ε. 2018.  
 
16. Χριστουγεννιάτικη Συναυλία στη ΔΕ Ροδόπολης 

Στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου και σε γιορτινό και χαρούμενο κλίμα θα 
διοργανωθεί Χριστουγεννιάτικη συναυλία στη ΔΕ Ροδόπολης. 
Στην εκδήλωση θα τραγουδήσει η Ζωή Παπαδοπούλου με 4μελή μπάντα (μπουζούκι, μπάσο, κιθάρα και φωνή) 
ερμηνεύοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα από το σύγχρονο ελληνικό ρεπερτόριο. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 20:00, στην Πλατεία 25ης Μαρτίου στη 
Ροδόπολη. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας στην 
εταιρεία “ADM PRODUCTIONS” (Διαφημιστικές Εργασίες). 
Επίσης θα χρειαστούν ηχοφωτιστικά και μικρό κέρασμα για τους καλλιτέχνες (νερό κλπ.) που θα καλυφθούν από τις 
ετήσιες σχετικές συμβάσεις. 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 4.712,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του 
Δήμου ο.ε. 2018.  
 
17. Πρωτοχρονιάτικη συναυλία με την ορχήστρα δωματίου NuovArte 

Ο Δήμος Διονύσου με όπλο τη μουσική και τον πολιτισμό υποδέχεται το νέο έτος με μια εξαιρετική πρωτοχρονιάτικη 
συναυλία. 
Η Μικτή Χορωδία Δήμου Διονύσου υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Ματθαίου Λεγάκη και η ορχήστρα δωματίου 
NuovArte, πλαισιωμένες από τους σολίστες Μαρία Μαυρομμάτη (Σοπράνο) και Γιάννη Κάβουρα (Τενόρος) θα 
ερμηνεύσουν ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει έργα εορταστικού περιεχομένου και έργα του διεθνούς κλασικού 
ρεπερτορίου (Mozart, Schubert, Strauss, Tchaikovsky κα.). Το παρευρισκόμενο κοινό θα απολαύσει μια ξεχωριστή 
εκδήλωση, υψηλού επιπέδου, χρωματισμένη με πρωτοχρονιάτικες μουσικές νότες. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 01 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 19:30 μ.μ., στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 
 Αμοιβή καλλιτεχνών (Μαρία Μαυρομμάτη – σοπράνο, Γιάννης Κάββουρας - τενόρος) 
 Αμοιβή 9μελούς Ορχήστρας (Violin I: Franc Shestani, Alfed Shtuni, Antonela Cefa, Violin II: Θοδωρής 

Λυκουρόπουλος, Κίτη Βαδράμη, Viola: Lindita Nina, Cello: Vangjel Nina, Contrabass: Γιώργος Ρούλος, Πιάνο: Μυρτώ 
Ακρίβου) 

 Μικρό κέρασμα για τους καλλιτέχνες και τη χορωδία, που θα καλυφθεί από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για το 
catering 

 Αφίσες, προγράμματα, προσκλήσεις που θα καλυφθούν από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για τα έντυπα 
 Ηχητική κάλυψη αίθουσας που θα καλυφθεί από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για τα ηχοφωτιστικά 
 Αναμνηστικές πλακέτες – Αναμνηστικά στους καλλιτέχνες που θα καλυφθούν από τη σχετική ετήσια σύμβαση  

Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 4.216,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του 
Δήμου ο.ε. 2018.  
 
18. Βράβευση των επιτυχόντων μαθητών του Δήμου Διονύσου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Ο Δήμος Διονύσου προτίθεται να διοργανώσει εκδήλωση, στην οποία θα αποδοθεί τιμή σε περίπου πεντακόσιους μαθητές 
των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων του Δήμου μας, της Ώθησης και των Αρσακείων, που πέτυχαν να εισαχθούν στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το 2018. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 04 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 19:00 μ.μ., στο αμφιθέατρο των 
Τοσιτσείων – Αρσακείων Εκάλης στην Άνοιξη, το οποίο ευγενώς μας παραχώρησε χωρίς αντίτιμο για το σκοπό αυτό η 
Φιλεκπαιδευτική Εταιρία. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται ηχοφωτιστικά, έντυπα, αναμνηστικά, πλακέτες και μικρό κέρασμα που θα 
καλυφθούν από  τις σχετικές ετήσιες συμβάσεις. 

 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 203, εδάφιο 1 του Ν. 
4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – 
Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018): 
 “Ειδικότερα ο Δήμαρχος […] 
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…ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό 
πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της 
σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 
Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή 
είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου. 
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και 
προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού…” 

2. Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. με θέμα: 
“Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 4555/2018 (Α’ 133)”  

3. 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, (…)”, 

4. 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 

5. 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» 

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. 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, 

8. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, το οποίο 
έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 18REQ004054116 

9. Την υπ’ αριθμ. 3778/31288/01-10-2018 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στoν Αντιδήμαρχο 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού κo Παναγιώτη Τσούκα, 

10. Το αρ. πρωτ. 39278/13-11-2018 αίτημα της ΔΕ Αγίου Στεφάνου, το αρ. πρωτ. 39547/15-11-2018 αίτημα της ΔΕ 
Κρυονερίου, το από 30/10/2018 (αρ. πρωτ. 39837/16-11-2018 Δήμου Διονύσου) αίτημα – πρόσκληση από το 
Christmas Factory, το από 31/10/2018 (αρ. πρωτ. 37775/31-10-2018 Δήμου Διονύσου) αίτημα του Καλλιτεχνικού 
Διευθυντή της Μικτής Χορωδίας Δήμου Διονύσου, το από 16/11/2018 (αρ. πρωτ. 39809/16-11-2018 Δήμου 
Διονύσου) αίτημα της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας της Junior, παιδικής και νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου, το 
από 12/11/2018 (αρ. πρωτ. 39992/19-11-2018 Δήμου Διονύσου) αίτημα του Μουσικοχορευτικού Πολιτιστικού 
Συλλόγου Ροδόπολης “ΤΟ ΡΟΔΟ”, το αρ. πρωτ. 38981/09-11-2018 αίτημα της ΔΕ Διονύσου 

11. Η από 21/11/2018 (αρ. πρωτ. 40409/21-11-2018 Δήμου Διονύσου) προσφορά της εταιρείας “ADM PRODUCTIONS” 
(Διαφημιστικές Εργασίες)”, η από 29/10/2018 (αρ. πρωτ. 37772/31-10-2018 Δήμου Διονύσου) προσφορά της 
Μυρτώς Ακρίβου (Καθηγήτρια Μουσικής – Εκτελέστρια Μουσικών Έργων), η από 20/11/2018 (αρ. πρωτ. 40457/22-
11-2018 Δήμου Διονύσου) προσφορά της εταιρείας “ARTSYNTHESISHELLAS” (Εταιρεία Ανάδειξης & Διάδοσης 
Ελληνικού Πολιτισμού)”, η από 21/11/2018 (αρ. πρωτ. 40282/21-11-2018 Δήμου Διονύσου) προσφορά του 
Μουσικοχορευτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδόπολης “ΤΟ ΡΟΔΟ”, η από 16/11/2018 (αρ. πρωτ. 39846/16-11-2018 
Δήμου Διονύσου) προσφορά της εταιρείας ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ “ΜΙΚΡΟΣ ΝΟΤΟΣ” (Δράσεις Δημιουργίας και 
Πολιτισμού) ”, η από 21/11/2018 (αρ. πρωτ. 40344/21-11-2018 Δήμου Διονύσου) προσφορά της εταιρείας 
“ΚΟΤΣΟΡΕΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ” (Θέατρο Σκιών - Καραγκιοζοπαίκτης)”, η από 29/10/2018 (αρ. πρωτ. 40464/22-11-2018 
Δήμου Διονύσου) προσφορά της Μυρτώς Ακρίβου (Καθηγήτρια Μουσικής – Εκτελέστρια Μουσικών Έργων), η από 
22/11/2018 (αρ. πρωτ. 40573/22-11-2018 Δήμου Διονύσου) προσφορά του Κωνσταντίνου Ν. Μαρτάκη 
(Τραγουδιστής), η από 22/12/2018 (αρ. πρωτ. 40580/22-11-2018 Δήμου Διονύσου) προσφορά του Αντώνη 
Καρατζίκη (Εκτελεστής Μουσικών Έργων), 

12. Το γεγονός ότι με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η εξειδίκευση της πίστωσης για τις Καλλιτεχνικές 
Εκδηλώσεις Χριστουγεννιάτικης Περιόδου 2018 ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, 

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

1. Τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση των Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων της Χριστουγεννιάτικης Περιόδου του Δήμου 
Διονύσου όπως περιγράφονται στο σκεπτικό της εισήγησης 
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2. Την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 6.820,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση 
(αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) στην εταιρεία “ADM PRODUCTIONS” (Διαφημιστικές Εργασίες) για την επιμέλεια, 
παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας με τους KOZAMOSTRA, την Κυριακή 09 Δεκεμβρίου 2018, σε βάρος 
του ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2018, 
“ADM PRODUCTIONS” (Διαφημιστικές Εργασίες) Διεύθυνση: Αναγνωστοπούλου 32, Κολωνάκι τ.κ. 11635 
ΑΦΜ: 059493830 ΔΟΥ: Δ’ Αθηνών, έναντι αμοιβής 6.820,00 € συμπ. ΦΠΑ 

3. Την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 4.340,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση 
(αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) στην εταιρεία “ADM PRODUCTIONS” (Διαφημιστικές Εργασίες) για την επιμέλεια, 
παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας με τους Burger Project, την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018, σε 
βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2018, 
“ADM PRODUCTIONS” (Διαφημιστικές Εργασίες) Διεύθυνση: Αναγνωστοπούλου 32, Κολωνάκι τ.κ. 11635 
ΑΦΜ: 059493830 ΔΟΥ: Δ’ Αθηνών, έναντι αμοιβής 4.340,00 € συμπ. ΦΠΑ 

4. Την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 235,60 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση 
(αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) στην μουσικό “Μυρτώ Ακρίβου” (καθηγήτρια – σολίστ πιάνου) για τη συνοδεία πιάνου 
στη Χριστουγεννιάτικη Συνάντηση Χορωδιών Δήμου Διονύσου, το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 στο ΠΠΚ Αγ. 
Στεφάνου, σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του 
Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018. 
Μυρτώ Ακρίβου (καθηγήτρια – σολίστ πιάνου) Διεύθυνση: Χρυσανθέμων 22 Γαλάτσι, τ.κ. 11147 ΑΦΜ: 125487699 
ΔΟΥ: Γαλατσίου, έναντι αμοιβής 372,00€ συμπ. ΦΠΑ (επί της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται Φ.Ε. + Ασφ. + Εργ. 
Εισφορές). 

5. Την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 160,00 € συμπ. ΦΠΑ και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 
του Ν. 4412/2016) για δαπάνη ανθοδεσμών, για τη Χριστουγεννιάτικη Συνάντηση Χορωδιών Δήμου Διονύσου, το 
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 στο ΠΠΚ Αγ. Στεφάνου, σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018. 

6. Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 150,00 € συμπ. ΦΠΑ και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του 
Ν. 4412/2016) για δαπάνη κουρδίσματος πιάνου, για τη Χριστουγεννιάτικη Συνάντηση Χορωδιών Δήμου Διονύσου, το 
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 στο ΠΠΚ Αγ. Στεφάνου, σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018 Δήμου Διονύσου. 

7. Την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 3.100,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση 
(αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) στην εταιρεία “Κωνσταντίνος Ν. Μαρτάκης” (Τραγουδιστής) για την επιμέλεια, 
παραγωγή και εκτέλεση του μουσικού προγράμματος με τον Κώστα Μαρτάκη στο 1ο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ 
Παιδικών – Νεανικών Χορωδιών Δήμου Διονύσου, την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, 
με την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2018, 
“Κωνσταντίνος Ν. Μαρτάκης” (Τραγουδιστής) Διεύθυνση: Ανθέων 10, Γλυφάδα τ.κ. 16674 ΑΦΜ: 131677360 
ΔΟΥ: Γλυφάδας, έναντι αμοιβής 3.100,00 € συμπ. ΦΠΑ 

8. Την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 2.976,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση 
(αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) στην Εταιρεία Ανάδειξης & Διάδοσης Ελληνικού Πολιτισμού (“ARTSYNTHESISHELLAS”)  
για την επιμέλεια ορχήστρας, για το 1ο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Παιδικών – Νεανικών Χορωδιών Δήμου Διονύσου 
την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2018, 
Εταιρεία Ανάδειξης & Διάδοσης Ελληνικού Πολιτισμού (“ARTSYNTHESISHELLAS”) (Καλλιτεχνικές 
Παραγωγές)  Διεύθυνση: Δημητρακοπούλου 162, Πειραιάς τ.κ. 13546 ΑΦΜ: 997469697 ΔΟΥ: Δ’ Πειραιώς, έναντι 
αμοιβής 2.976,00 € συμπ. ΦΠΑ 

9. Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.860,00 € συμπ. ΦΠΑ και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 
του Ν. 4412/2016) για επίστρωση μοκέτας ή πλαστικού τάπητα, για το 1ο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Παιδικών – 
Νεανικών Χορωδιών Δήμου Διονύσου την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την 
ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2018, 

10. Την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 2.260,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση 
(αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) της συμμετοχής των παρακάτω μουσικών με την αντίστοιχη αμοιβή, προκειμένου να 
διεξαχθεί η συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Μουσικοχορευτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδόπολης “ΤΟ ΡΟΔΟ”, την 
Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” 
του προϋπολογισμού ο.ε. 2018, 

 Κωνσταντίνος Λιόντος (Εκτελεστής Μουσικών Έργων) Διεύθυνση: Μπισκίνη 8 Αθήνα, τ.κ. 15772 ΑΦΜ: 

159540444 ΔΟΥ: Άρτας, έναντι αμοιβής 1.240,00 € συμπ. ΦΠΑ  

 Φώτης Παπαζήκος (Εκτελεστής Μουσικών Έργων) Διεύθυνση: Γκραμπάλας τ.κ. 45221 Ιωάννινα ΑΦΜ: 

121523939 ΔΟΥ: Ιωαννίνων, έναντι αμοιβής 550,00 € συμπ. ΦΠΑ 

 Βασίλειος Αθανασιάς (Εκτελεστής Μουσικών Έργων) Διεύθυνση: Σμύρνης 60 τ.κ. 13451, Καματερό Αττικής 

ΑΦΜ: 132036971 ΔΟΥ: Αγίων Αναργύρων, έναντι αμοιβής 470,00€ συμπ. ΦΠΑ  
11. Την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 5.580,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση 

(αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) στην εταιρεία “ADM PRODUCTIONS” (Διαφημιστικές Εργασίες) για την επιμέλεια, 
παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας με τους 719band και τη Josephin, την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 
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2018, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού 
ο.ε. 2018, 
“ADM PRODUCTIONS” (Διαφημιστικές Εργασίες) Διεύθυνση: Αναγνωστοπούλου 32, Κολωνάκι τ.κ. 11635 
ΑΦΜ: 059493830 ΔΟΥ: Δ’ Αθηνών, έναντι αμοιβής 5.580,00 € συμπ. ΦΠΑ 

12. Την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 496,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση 
(αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) στην εταιρεία Θεατρική Ομάδα “ΜΙΚΡΟΣ ΝΟΤΟΣ” (Δράσεις Δημιουργίας και Πολιτισμού) 
για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της θεατρικής παράστασης “Αισώπου… Φίλοι”, το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 
2018, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού 
ο.ε. 2018, 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ “ΜΙΚΡΟΣ ΝΟΤΟΣ” (Δράσεις Δημιουργίας και Πολιτισμού) Διεύθυνση: Γατοπούλου 6, 
Φιλοθέη τ.κ. 15237 ΑΦΜ: 997497715 ΔΟΥ: Ψυχικού, έναντι αμοιβής 496,00 € συμπ. ΦΠΑ 

13. Την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 496,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση 
(αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) στην εταιρεία Θεατρική Ομάδα “ΜΙΚΡΟΣ ΝΟΤΟΣ” (Δράσεις Δημιουργίας και Πολιτισμού) 
για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της θεατρικής παράστασης “Ο Κουκουμπλής”, το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 
2018, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού 
ο.ε. 2018, 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ “ΜΙΚΡΟΣ ΝΟΤΟΣ” (Δράσεις Δημιουργίας και Πολιτισμού) Διεύθυνση: Γατοπούλου 6, 
Φιλοθέη τ.κ. 15237 ΑΦΜ: 997497715 ΔΟΥ: Ψυχικού, έναντι αμοιβής 496,00 € συμπ. ΦΠΑ 

14. Την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 150,00 € Τελική Τιμή (η αμοιβή δεν υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ βάση της 
εγκυκλίου ΠΟΛ. 1126/2015 “Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 251 του ν.4281/2014 σχετικά με την απαλλαγή 
των μικρών επιχειρήσεων και παροχή σχετικών διευκρινίσεων”) και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (αρθρ. 
118 του Ν. 4412/2016) στην εταιρεία “ΚΟΤΣΟΡΕΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ” (Θέατρο Σκιών - Καραγκιοζοπαίκτης) για την επιμέλεια, 
παραγωγή και εκτέλεση της θεατρικής παράστασης Σκιών, την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018, σε βάρος του ΚΑ 
15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2018, 
“ΚΟΤΣΟΡΕΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ” (Θέατρο Σκιών - Καραγκιοζοπαίκτης) Διεύθυνση: Κυβέλης 41, Γαλάτσι τ.κ. 11146 
ΑΦΜ: 136046537 ΔΟΥ: Γαλατσίου, έναντι αμοιβής 496,00 € συμπ. ΦΠΑ 

15. Την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 750,00 € συμπ. ΦΠΑ και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 
του Ν. 4412/2016) στην εταιρεία “Αντώνης Καρατζίκης” (Εκτελεστής Μουσικών Έργων) για την επιμέλεια, παραγωγή 
και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας “From Athens to New York”, την Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018, σε βάρος του ΚΑ 
15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2018, 
“Αντώνης Καρατζίκης” (Εκτελεστής Μουσικών Έργων) Διεύθυνση: Κριμαίας 19, Αμπελόκηποι Αττικής τ.κ. 
11526 ΑΦΜ: 123136394 ΔΟΥ: Β’ Καλλιθέας, έναντι αμοιβής 750,00 € συμπ. ΦΠΑ 

16. Την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 4.712,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση 
(αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) στην εταιρεία “ADM PRODUCTIONS” (Διαφημιστικές Εργασίες) για την επιμέλεια, 
παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας με τη Ζωή Παπαδοπούλου και 4μελή ορχήστρα, την Παρασκευή 21 
Δεκεμβρίου 2018, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του 
προϋπολογισμού ο.ε. 2018, 
“ADM PRODUCTIONS” (Διαφημιστικές Εργασίες) Διεύθυνση: Αναγνωστοπούλου 32, Κολωνάκι τ.κ. 11635 
ΑΦΜ: 059493830 ΔΟΥ: Δ’ Αθηνών, έναντι αμοιβής 4.712,00 € συμπ. ΦΠΑ 

17. Την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 4.216,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση 
(αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) στην μουσικό “Μυρτώ Ακρίβου” (καθηγήτρια – σολίστ πιάνου) για τη συνοδεία πιάνου 
στην Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία Δήμου Διονύσου, την Τρίτη 01 Ιανουαρίου 2018 στο ΠΠΚ Αγ. Στεφάνου, σε βάρος 
του Κ.Α. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 
2018. 
Μυρτώ Ακρίβου (καθηγήτρια – σολίστ πιάνου) Διεύθυνση: Χρυσανθέμων 22 Γαλάτσι, τ.κ. 11147 ΑΦΜ: 125487699 
ΔΟΥ: Γαλατσίου, έναντι αμοιβής 4.216,00 € συμπ. ΦΠΑ (επί της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται Φ.Ε. + Ασφ. + Εργ. 
Εισφορές). 

18. Οι υπόλοιπες δαπάνες θα καλυφθούν από τις ετήσιες συμβάσεις ηχοφωτιστικών, catering, εκτύπωσης εντύπων, 
μεταφοράς μαθητών και ενοικίασης καθισμάτων. 

 
 
Εσωτ. Διανομή   

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

 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
3. Γενικό Αρχείο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Κοινωνικών Δομών 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑΣ 
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