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                  Αρ. Πρωτ.: 12213 
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e-mail: kapsourou@dionysos.gr 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

 

Θέμα: Μουσικές συναυλίες της Μικτής Χορωδίας Δήμου Διονύσου 

 

Α. Συναυλία της Χορωδίας του Δήμου Διονύσου σε συνεργασία με τη Χορωδία LA FA MI LiA 
Ο Δήμος Διονύσου, σε μια συνεχή προσπάθεια στήριξης του μουσικού πολιτισμού της πόλης μας και 
αναγνωρίζοντας την σπουδαία προσφορά των μουσικών σχημάτων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, καθώς 
επίσης την αναγκαιότητα της συνέχισης της σπουδαίας πορείας τους, προτίθεται να πραγματοποιήσει μία εαρινή 
συναυλία. 
Στη συναυλία αυτή ενώνουν τις δυνάμεις τους η Μικτή Χορωδία Ενηλίκων του Δήμου και η Χορωδία LA FA MI 
LiA, που διευθύνεται από τη διεθνούς φήμης μαέστρο κα Ρόζη Μαστροσάββα και παρουσιάζουν στο φιλόμουσο 
κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική βραδιά ποιοτικής ψυχαγωγίας, με τίτλο “Τραγουδώντας την αγάπη”. 
Τα δύο αυτά μουσικά σχήματα, θα παρουσιάσουν αγαπημένα χορωδιακά τραγούδια καταξιωμένων Ελλήνων και 
ξένων Συνθετών. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 27 Μαίου 2017, στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου, προσφέροντας χαρά, 
διασκέδαση και πολιτισμό με το μουσικό αυτό ταξίδι. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 
• Αμοιβή έκτακτου μουσικού (πιανίστα) 
• Αναμνηστικό στη φιλοξενούμενη χορωδία και ανθοδέσμες 
• Μικρό κέρασμα που θα καλυφθεί από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για το catering 
• Αφίσες, προγράμματα, προσκλήσεις που θα καλυφθεί από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για τα έντυπα 
• Ηχητική κάλυψη αίθουσας που θα καλυφθεί από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για τα ηχοφωτιστικά  

 
Β. Συμμετοχή της Μικτής Χορωδίας Δήμου Διονύσου στο Χορωδιακό Φεστιβάλ Δήμου Κηφισιάς 
Η Μικτή Χορωδία Διονύσου θα λάβει μέρος στο Χορωδιακό Φεστιβάλ Δήμου Κηφισιάς, το οποίο διοργανώνεται 
κάθε χρόνο με πολύ μεγάλη επιτυχία. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Κηφισιάς, στις 11 Ιουνίου 2017 και θα παρουσιαστεί μια αξιόλογη 
συναυλία που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, ικανοποιεί όλες τις προτιμήσεις και αποτελεί μια γοητευτική 
μουσική διαδρομή που τιμά τον πολιτισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. 
Η Μικτή χορωδία του Δήμου θα ερμηνεύσει ένα ευχάριστο πρόγραμμα με την συνοδεία της κας Μυρτούς 
Ακρίβου  στο πιάνο. 

Για την εκδήλωση θα χρειαστούν: 
• Αμοιβή έκτακτου μουσικού (πιανίστα) 
• Αναμνηστικό στη χορωδία Δήμου Κηφισιάς 
 

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. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου” 
3. 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”, 
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4. 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,…..” 

5. 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”, 

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. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 “Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013” 

8. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, το 
οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 17REQ006136708 

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

10. Την αναγκαιότητα συμμετοχής ενός (1) έκτακτου μουσικού σε κάθε εκδήλωση της Μικτής Συναυλίας του 
Δήμου Διονύσου στις 27/05/2017 και στις 11/06/2017 

 

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

Α. 

1. Την αναγκαιότητα υλοποίησης της συναυλίας της χορωδίας του Δήμου Διονύσου σε συνεργασία με τη 

Χορωδία LA FA MI LiA με τίτλο “Τραγουδώντας την αγάπη”, το Σάββατο 27/05/2017 στο ΠΠΚ Αγ. Στεφάνου. 

2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της συναυλίας της χορωδίας του Δήμου Διονύσου σε συνεργασία με τη Χορωδία 

LA FA MI LiA με τίτλο “Τραγουδώντας την αγάπη” 
3. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του 

Ν. 4412/2016) ποσού 60,00€ συμπ. ΦΠΑ για δαπάνη αναμνηστικού και ποσού 40,00 € για δαπάνη 
ανθοδεσμών, σε βάρος του ΚΑ 006433, με την ονομασία  “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού ο.ε. 2017 Δήμου Διονύσου. 

4. Την απευθείας ανάθεση της συμμετοχής της παρακάτω έκτακτης μουσικού (πιανίστα) με την αντίστοιχη 

αμοιβή, η οποία κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία η εν λόγω εκδήλωση: 

Μυρτώ Ακρίβου (έκτακτη μουσικός – πιάνο) Διεύθυνση: Χρυσανθέμων 22 Γαλάτσι, τ.κ. 11147 ΑΦΜ: 

125487699 ΔΟΥ: Γαλατσίου, έναντι αμοιβής 372€ συμπ. ΦΠΑ (επί της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται Φ.Ε. + 

Ασφ. + Εργ. Εισφορές). 

Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. Στον 

προϋπολογισμό εξόδων του ο.ε. 2017 Δήμου Διονύσου έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει 

τον ΚΑ 15.6471.0003 “Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων”. 

5. Οι δαπάνες για τις αφίσες, τα προγράμματα, τις προσκλήσεις, τα ηχοφωτιστικά και το κέρασμα, θα 

καλυφθούν από τις ετήσιες συμβάσεις του Δήμου. 

Β. 

1. Την αναγκαιότητα συμμετοχής της Μικτής Χορωδίας του Δήμου Διονύσου στο Χορωδιακό Φεστιβάλ Δήμου 

Κηφισιάς, την Κυριακή 11/05/2017 στο Δήμο Κηφισιάς. 

2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της συναυλίας της χορωδίας του Δήμου Διονύσου στο Χορωδιακό Φεστιβάλ 

Δήμου Κηφισιάς 
3. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του 

Ν. 4412/2016) ποσού 60,00€ συμπ. ΦΠΑ για δαπάνη αναμνηστικού, σε βάρος του ΚΑ 006433, με την 
ονομασία “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού ο.ε. 2017 Δήμου Διονύσου. 

4. Την απευθείας ανάθεση της συμμετοχής της παρακάτω έκτακτης μουσικού (πιανίστα) με την αντίστοιχη 

αμοιβή, η οποία κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία η εν λόγω εκδήλωση: 

Μυρτώ Ακρίβου (έκτακτη μουσικός – πιάνο) Διεύθυνση: Χρυσανθέμων 22 Γαλάτσι, τ.κ. 11147 ΑΦΜ: 

125487699 ΔΟΥ: Γαλατσίου, έναντι αμοιβής 248€ συμπ. ΦΠΑ (επί της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται Φ.Ε. + 

Ασφ. + Εργ. Εισφορές). 
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Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. Στον 

προϋπολογισμό εξόδων του ο.ε. 2017 Δήμου Διονύσου έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει 

τον ΚΑ 15.6471.0003 “Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων”. 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα  
Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
 
Εσωτ. Διανομή   

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

 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
3. Γενικό Αρχείο 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 


