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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

Θέμα: Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για την υλοποίηση 
των εκδηλώσεων του πολιτιστικού καλοκαιριού 2018 

Ένα ακόμα πολιτιστικό καλοκαίρι ξεκινά στo Δήμο Διονύσου, υποσχόμενο ξεχωριστές στιγμές καλλιτεχνικής 
έκφρασης και πολιτισμού, με ποικίλες εκδηλώσεις που περιγράφονται αναλυτικά ως κατωτέρω: 
 
1. Συνδιοργάνωση με το Κ.Α.Π.Η. Κρυονερίου του “9ου Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών” και 

χορωδιών 
  
Ο Δήμος Διονύσου και το Κ.Α.Π.Η. Κρυονερίου συνδιοργανώνουν το “9ο Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και 
χορωδιών”. Στο Φεστιβάλ θα συμμετέχουν και άλλα πολλά συγκροτήματα, τόσο από την Αττική, όσο και από 
άλλους νομούς της Ελλάδας. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η συμμετοχή της χορωδίας “Μέσα 
Γειτονιάς” του Δήμου Λεμεσού της Κύπρου και του Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλου. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 09 και την Κυριακή 10 Ιουνίου 2018 και ώρα 20:00, στο ΠΠΚ 
Κρυονερίου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται αφίσες, προγράμματα, προσκλήσεις και τιμητικοί έπαινοι που θα 
καλυφθούν από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για τα έντυπα. 
 
2. Συνδιοργάνωση με το Σωματείο “Εν Δράσει” του “1ου Greek Food Festival” 

 
Ο Δήμος Διονύσου συνδιοργανώνει μαζί με το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο “Εν Δράσει" το “1ο Greek Food 
Festival”. Οι παρευρισκόμενοι στο Φεστιβάλ θα έχουν τη δυνατότητα να δουν και να γευτούν φαγητά από 
περισσότερες από 20 περιοχές της Ελλάδας, ενώ μπάντες υπό τους ήχους jazz μουσικής θα πλαισιώνουν την 
εκδήλωση. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Ιουνίου 2018 και ώρα 20:00, στην έδρα του Σωματείου “Εν 
Δράσει" στο Κρυονέρι. 
Ο Δήμος θα καλύψει τις ηχοφωτιστικές ανάγκες της εκδήλωσης από την ετήσια σύμβαση για τον 
ηχοφωτισμό. 
 
3. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης παραδοσιακών χορών με το Κέντρο Λαϊκού Πολιτισμού 

“Χορεύρεσις” 
 
Ο Δήμος Διονύσου συνδιοργανώνει μαζί με το Κέντρο Λαϊκού Πολιτισμού “Χορεύρεσις” πολιτιστική 
εκδήλωση, παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς και δρώμενα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με τη 
συνοδεία ορχήστρας δημοτικής μουσικής. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018 και ώρα 20:30 μ.μ., στο ΤΥΠΕΤ Αγ. 
Στεφάνου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 
 Αμοιβή ορχήστρας δημοτικής μουσικής (Κλαρίνο: Βαγγέλης Παπαναστασίου, Βιολί: Βαγγέλης 

Σαραντίδης, Λαούτο: Ιάκωβος Ηλιάδης, Κρουστά: Αντρέας Παπάς, Τραγούδι: Παναγιώτης Λάλεζας). 
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 Εγκατάσταση χημικών τουαλετών στο συγκεκριμένο χώρο, των οποίων το κόστος θα καλυφθεί από την 
σχετική ετήσια σύμβαση. 

Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 1.500,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018.  

 
4. Συνδιοργάνωση της θεατρικής παράστασης “Όρνιθες” του Αριστοφάνη με το Σύλλογο 

Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Άνοιξης 
 
Ο Δήμος Διονύσου συνδιοργανώνει μαζί με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Άνοιξης θεατρική 
παράσταση με θέμα το έργο του Αριστοφάνη “Όρνιθες”. Την παράσταση παρουσιάζει η θεατρική ομάδα “12 
…. παρά θέατρο” και αποτελείται από μαθητές του Γυμνασίου Άνοιξης, σε σκηνοθεσία του Μιχάλη 
Τιτόπουλου. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 21:00 μ.μ., στον χώρο 
εκδηλώσεων του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου. 
Ο Δήμος θα καλύψει τις ηχοφωτιστικές ανάγκες της εκδήλωσης και την τοποθέτηση  πλαστικών καθισμάτων 
που θα καλυφθούν από τις σχετικές ετήσιες συμβάσεις του Δήμου. 
 
5. Εορτασμός του Αη Γιάννη του Κλήδονα στην ΔΚ Άνοιξης  

 
Ο Δήμος Διονύσου διοργανώνει στην ΔΚ Άνοιξης το πανηγύρι για τον εορτασμό του Αη Γιάννη του Κλήδονα, 
το οποίο περιλαμβάνει το έθιμο του καψίματος των στεφανιών της πρωτομαγιάς και μεγάλο παραδοσιακό 
γλέντι. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Ιουνίου και ώρα 20:00 μ.μ., στην Πλατεία Ηρώων στην 
Άνοιξη. 
Ο Δήμος θα καλύψει τις ηχοφωτιστικές ανάγκες της εκδήλωσης και την εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων 
που θα καλυφθούν από τις σχετικές ετήσιες συμβάσεις του Δήμου. 
 
6. Συνδιοργάνωση του εορτασμού του Αη Γιάννη του Κλήδονα στην ΔΚ Κρυονερίου με τον 

Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Κρυονερίου 
 
Ο Δήμος Διονύσου προτίθεται να συνδιοργανώσει με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Κρυονερίου την 
αναβίωση του Μικρασιατικού εθίμου του Άη Γιάννη του Κλήδονα στην ΔΚ Κρυονερίου, το οποίο συμπληρώνει 
φέτος 16 χρόνια. Στην εκδήλωση θα γίνει αναπαράσταση του εθίμου του Άη Γιάννη του Κλήδονα, θα 
συμμετέχουν τμήματα παραδοσιακών χορών και θα υπάρχει ζωντανή ορχήστρα. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Ιουνίου και ώρα 21:00 μ.μ., στις οδούς Αγ. Παντελεήμονος 
και Φιλελλήνων στο Κρυονέρι. 
Ο Δήμος θα καλύψει τις ηχοφωτιστικές ανάγκες της εκδήλωσης που θα καλυφθούν από την σχετική ετήσια 
σύμβαση του Δήμου. 
 
7. Διοργάνωση της μαθητικής συναυλίας της Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου 

 
Η Μουσική Σχολή του Δήμου Διονύσου απαριθμεί πολλά χρόνια προσφοράς στους Δημότες. Σε αυτήν 
διδάσκουν διπλωματούχοι, έμπειροι καθηγητές επιβεβαιώνοντας το κύρος και το επίπεδο των σπουδών που 
παρέχεται στα παιδιά. 
Κάθε χρόνο, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, οι μικροί μαθητές παρουσιάζουν μια συναυλία αφήνοντας 
πάντα τις καλύτερες εντυπώσεις στο κοινό για την τεχνική τους αλλά και την ποιότητα της μουσικότητας που 
έχουν διδαχτεί από τους καθηγητές τους. 
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:00 – 22:00 μ.μ. στο 
ΠΠΚ Κρυονερίου. Θα λάβουν μέρος μικρά μουσικά σχήματα από περίπου 40 παιδιά, με τη συμμετοχή των 
καθηγητών τους.  
Το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί θα αφορά σε λόγια ελληνική και ξένη μουσική συνοδεία ακουστικών και 
ηλεκτρικών κιθάρων, ντραμς και πιάνο. 
Ο Δήμος θα καλύψει τις ηχοφωτιστικές ανάγκες της εκδήλωσης και την εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων 
που θα καλυφθούν από τις σχετικές ετήσιες συμβάσεις του Δήμου. 
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8. Διοργάνωση του 2ου Διήμερου “Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών 2018” του Δήμου Διονύσου 
Ο Δήμος Διονύσου προσπαθώντας πάντα να διατηρήσει το παραδοσιακό και γραφικό στοιχείο της περιοχής, 
διοργανώνει και φέτος το 2ο διήμερο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, που αποτελεί θεσμό για όλους τους 
δημότες. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 και την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 20:30 μ.μ., στον 
προαύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Στεφάνου. 
Την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018, θα συμμετέχουν στο Φεστιβάλ τα χορευτικά σχήματα του Δήμου Διονύσου με 
χοροδιδασκάλους τον Γιώργο Αντωνίου και Γιώργο Πατζιαρίδη. 
Την επόμενη μέρα, Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, θα παρουσιάσουν χορευτικά, οι ομάδες παραδοσιακών χορών 
των συλλόγων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 
 Αμοιβή πενταμελής ορχήστρας δημοτικής μουσικής (τραγουδιστής, κλαρίνο, λαούτο, βιολί και κρουστά) 
 Ηχοφωτιστική κάλυψη που θα καλυφθεί από την σχετική ετήσια σύμβαση. 
 Εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων που θα καλυφθούν από την σχετική ετήσια σύμβαση. 
 Τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων που θα καλυφθούν από την σχετική ετήσια σύμβαση. 

Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 2.800,00 € (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.  
 
9. Συνδιοργάνωση “Βραδιάς Όπερας” του Δήμου Διονύσου με το  Σωματείο “Οικισμός Ρέας”  

 
Ο Δήμος Διονύσου με το Σωματείο “Οικισμός Ρέας” συνδιοργανώνουν “Βραδιά Όπερας”, στην οποία θα 
συμμετέχουν καλλιτέχνες από τη Λυρική Σκηνή. Πρόκειται για μια εξαιρετική εκδήλωση που θα καθηλώσει 
τους θεατές με αγαπημένες μελωδίες από γνωστές όπερες, μιούζικαλ, ιταλικές καντσονέτες, ισπανικές 
θαρθουέλες και τραγούδια από όλον τον κόσμο και την Ελλάδα, που θα ερμηνεύσουν με ιδιαίτερο τρόπο νέοι 
ταλαντούχοι τενόροι. Η καλλιτεχνική επιμέλεια θα είναι του διακεκριμένου τενόρου Σταμάτη Μπερή. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 21:00 μ.μ., στην Πλατεία Σεμέλης 
στη Δροσιά. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 
 Αμοιβές συντελεστών και ειδικότερα σολιστών (Σταύρος Σαλαμπασόπουλος, Δημήτρης Αλεξανδρίδης, 

Θοδωρής Μπιράκος), πιανίστα (Βενιαμίν Χατζηκουμπάρογλου) και καλλιτεχνική επιμέλεια (Σταμάτη 
Μπερή) 

 Ηχοφωτιστική κάλυψη που θα καλυφθεί από την σχετική ετήσια σύμβαση. 
 Εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων που θα καλυφθούν από την σχετική ετήσια σύμβαση. 
 Τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων που θα καλυφθούν από την σχετική ετήσια σύμβαση. 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 3.022,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018.  

 
10. Εορτασμός των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 

 
Ο Δήμος Διονύσου διοργανώνει τον εορτασμό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου με ένα τοπικό 
παραδοσιακό πανηγύρι, που θα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική, χορό και εδέσματα. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιουνίου και ώρα 21:00 μ.μ., στον προαύλιο χώρο της 
εκκλησίας των Αγίων Θεοδώρων στην Άνοιξη. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 
 Αμοιβή ορχήστρας δημοτικής μουσικής (τραγούδι: Παναγιώτης Λάλεζας, Κλαρίνο: Θοδωρής Τασούλας, 

Βιολί – Τραγούδι Νίκος Βερύκοκος, Λαούτο – Μπουζούκι – Τραγούδι: Κώστας Μήτσιος, κιθάρα: Φώτης 
Μπάμπης, κρουστά: Αντρέας Παπάς). 

 Ηχοφωτιστική κάλυψη που θα καλυφθεί από την σχετική ετήσια σύμβαση. 
 Εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων που θα καλυφθούν από την σχετική ετήσια σύμβαση. 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 3.455,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018.  
 
11. Έκθεση ζωγραφικής από το εικαστικό τμήμα Δροσιάς και Αγιογραφίας από το εικαστικό 

τμήμα Ροδόπολης του Δήμου Διονύσου 
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Στο ΠΠΚ της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς, θα παρουσιαστούν τα έργα ζωγραφικής του εικαστικού τμήματος 
Δροσιάς και αγιογραφίας του εικαστικού τμήματος Ροδόπολης, που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
χρονιάς από τους 60 μαθητές που παρακολουθούν σε αυτά. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 05 Ιουλίου έως 10 Ιουλίου 2018, στο ΠΠΚ ΔΕ 
Δροσιάς. 
Ο Δήμος θα καλύψει την εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, ηχοφωτιστικά και μικρό κέρασμα για τους 
επισκέπτες της έκθεσης, που θα καλυφθούν από την σχετικές ετήσιες συμβάσεις του Δήμου. 
 
12. Συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Γυναικών Αγίου Στεφάνου “Γιορτή Μπάμιας” 

 
Ο Δήμος Διονύσου προτίθεται να συνδιοργανώσει με το Σύλλογο Γυναικών Αγίου Στεφάνου τη “Γιορτή 
Μπάμιας”. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο τοπικό προϊόν του Αγίου Στεφάνου, την μπάμια, την οποία 
έφεραν μαζί τους οι ανταλλάξιμοι από τον Άγιο Στέφανο Κωνσταντινούπολης και αποτέλεσαν τον έναν 
πυρήνα πρώτων κατοίκων της περιοχής, μαζί με τους υπόλοιπους ανταλλάξιμους (Καππαδόκες, Μακρινούς, 
Ποντίους). 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 07 Ιουλίου 2018 και ώρα 21:00 μ.μ., στην πλατεία Μαρίνου 
Αντύπα στον Άγιο Στέφανο. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 
 Αμοιβή ορχήστρας δημοτικής μουσικής (Πνευστά παραδοσιακά: Ανδρέας Χατζηανδρέας, Βιολί: Σπύρος 

Κοντολούρης, Λαούτο: Δημήτρης Φιδανάκης, Κρουστά: Θανάσης Λάκκας, Φωνή: Σδούκος Παναγιώτης, 
Λύρα Πόντου: Γεωργούλης Σαραφίδης, Τραγούδι Πόντου: Στέλιος Σαραφίδης),. 

 Ηχοφωτιστική κάλυψη που θα καλυφθεί από την σχετική ετήσια σύμβαση. 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 3.075,20 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018.  

 
13. Εορτασμός του Αγίου Παντελεήμονα 

 
Ο Δήμος Διονύσου διοργανώνει το παραδοσιακό πανηγύρι για τον εορτασμό του Αγίου Παντελεήμονα, 
Πολιούχου του Κρυονερίου. Στο πανηγύρι θα τραγουδήσει η Γωγώ Τσαμπά και ο Κώστας Σαφέτης. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Ιουλίου και ώρα 21:00 μ.μ., στο Κρυονέρι. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση του μουσικού 
προγράμματος στην εταιρεία “Level Nine” (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ). 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 7.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018.  
 
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 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” 
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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) 18REQ003186793 

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 23-04-218 (αρ. πρωτ 15470/26-04-2018 Δήμου Διονύσου) Αίτημα του Κ.Α.Π.Η. Κρυονερίου 
Δήμου Διονύσου, το από 21-05-218 (αρ. πρωτ 18253/21-05-2018 Δήμου Διονύσου) Αίτημα του Μη 
Κερδοσκοπικού Σωματείου Εν Δράσει, το αρ. πρωτ. 3/27-04-2018 (αρ. πρωτ 15681/27-04-2018 Δήμου 
Διονύσου) Αίτημα του Κέντρου Λαϊκού Πολιτισμού “Χορεύρεσις”, το αρ. πρωτ. 47/15-05-2018 (αρ. 
πρωτ. 17655/15-05-2018 Δήμου Διονύσου) Αίτημα του Συλλόγου Γονένων και Κηδεμόνων Γυμνασίου 
Άνοιξης, το αρ. πρωτ. 9/14-05-2018 (αρ. πρωτ 17440/14-05-2018 Δήμου Διονύσου) Αίτημα του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Κρυονερίου, το αρ. πρωτ. 15295/25-04-2018 Αίτημα της Δημοτικής 
Κοινότητας Δροσιάς, το αρ. πρωτ. 23/21-04-2018 (αρ. πρωτ 19190/31-05-2018 Δήμου Διονύσου) 
Αίτημα της Ένωσης Ποντίων Δροσιάς, το αρ. πρωτ. 53/08-05-2018 (αρ. πρωτ 18261/21-05-2018 Δήμου 
Διονύσου) Αίτημα του Συλλόγου Γυναικών Αγίου Στεφάνου, το αρ. πρωτ. 15356/25-04-2018 Αίτημα της 
ΔΚ Κρυονερίου, το από 21-02-2018 (αρ. πρωτ 18213/21-05-2018 Δήμου Διονύσου) Αίτημα του 
Σωματείου Οικισμός Ρέας για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό, το αρ. πρωτ. 15259/25-04-2018 αίτημα 
της ΔΚ Άνοιξης 

13. Το γεγονός ότι με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και η 
διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση των εκδηλώσεων του πολιτιστικού καλοκαιριού 2018 στο Δήμο 
Διονύσου, ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, 

 
Προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 
 
1. Την αναγκαιότητα υλοποίησης των εκδηλώσεων του πολιτιστικού καλοκαιριού 2018 στο Δήμο Διονύσου. 
2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές του πολιτιστικού καλοκαιριού 2018 στο Δήμο Διονύσου, οι οποίες αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
3. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 € συμπ. ΦΠΑ και τον τρόπο εκτέλεσης με 

απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016), στην μουσικό “Ουρανία Μιχελλή” για την εκτέλεση 
του μουσικού προγράμματος και την επιμέλεια ορχήστρας παραδοσιακής μουσικής (Κλαρίνο: Βαγγέλης 
Παπαναστασίου, Βιολί: Βαγγέλης Σαραντίδης, Λαούτο: Ιάκωβος Ηλιάδης, Κρουστά: Αντρέας Παπάς, 
Τραγούδι: Παναγιώτης Λάλεζας), για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Κέντρο Λαϊκού Πολιτισμού 
“Χορεύρεσις” την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018 στο ΤΥΠΕΤ Αγ. Στεφάνου, σε βάρος του 15.6471.0003 µε την 
ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018, που κρίνεται 
απαραίτητη, προκειμένου να διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία η εκδήλωση. 
 “Ουρανία Μιχελλή” (Μουσικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων) Διεύθυνση: Σύμη, τ.κ. 85600 

ΑΦΜ: 066414881 ΔΟΥ: Ρόδου, έναντι αμοιβής 1.500,00 € συμπ. ΦΠΑ  
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4. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.800,00€ (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) στον μουσικό “Μιχαήλ Μιχόπουλο” 
(Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων) για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση του μουσικού 
προγράμματος για το 2ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών με πενταμελή ορχήστρα (τραγουδιστής, 
κλαρίνο, λαούτο, βιολί και κρουστά) την Κυριακή 24 και την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, σε βάρος του ΚΑ 
15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2018, η 
οποία κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία η εκδήλωση. 

 “ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ” Διεύθυνση: Δαφνόφυτο Ιωαννίνων τ.κ. 44003 ΑΦΜ: 027092288 ΔΟΥ: 

Ιωαννίνων, έναντι αμοιβής 2.800,00 € (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”) 
5. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.455,00 € συμπ. ΦΠΑ και τον τρόπο εκτέλεσης με 

απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016), της συμμετοχής των παρακάτω μουσικών με την 
αντίστοιχη αμοιβή, η οποία κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία η 
εκδήλωση των “Αποστόλων Πέτρου και Παύλου” την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, στον προαύλιο χώρο 
της εκκλησίας των Αγίων Θεοδώρων στην Άνοιξη, σε βάρος του 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018 που κρίνεται απαραίτητη, 
προκειμένου να διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία η εκδήλωση. 

 Παναγιώτης Λάλεζας (Εκτελεστής Μουσικών Έργων) Διεύθυνση: Αρχαία Κόρινθος, τ.κ. 20007 

ΑΦΜ: 046600084 ΔΟΥ: Κορίνθου, έναντι αμοιβής 930,00€ συμπ. ΦΠΑ  

 Θοδωρής Τασούλας (Εκτελεστής Μουσικών Έργων) Διεύθυνση: Θεμιστοκλή Σοφούλη 21 τ.κ. 

13561, Άγιοι Ανάργυροι ΑΦΜ: 112879694 ΔΟΥ: Αγίων Αναργύρων, έναντι αμοιβής 687,50€ Τελική 

Τιμή (απαλλαγή από ΦΠΑ) 

 Κατσαντώνη Ειρήνη - Ίρια (Πολιτιστικές Εκδηλώσεις) Διεύθυνση: Βύρωνος 67 τ.κ. 24100, 

Καλαμάτα ΑΦΜ: 133411379 ΔΟΥ: Καλαμάτας, έναντι αμοιβής 520,00€ συμπ. ΦΠΑ  

 Κώστας Μήτσιος (Μουσικός) Διεύθυνση: Γανημηδών 8 τ.κ. 11146, Γαλάτσι ΑΦΜ: 059976642 

ΔΟΥ: Γαλατσίου, έναντι αμοιβής 465,00 € συμπ. ΦΠΑ  

 Φώτης Χαράλαμπος (Μουσικός) Διεύθυνση: Ιφιγένειας 42 τ.κ. 12133 ΑΦΜ: 105873480 ΔΟΥ: Β’ 

Περιστερίου, έναντι αμοιβής 387,50 € συμπ. ΦΠΑ  

 Ανδρέας Παπάς (έκτακτος μουσικός – Κρουστά) Διεύθυνση: Εΰντου 6 τ.κ. 11636, Αθήνα ΑΦΜ: 

020121612 ΔΟΥ: ΙΖ’ Αθηνών, έναντι αμοιβής 465,00€ συμπ. ΦΠΑ  

6. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.022,00 € συμπ. ΦΠΑ και τον τρόπο εκτέλεσης με 

απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016), στην εταιρεία “Vocal Arts Management” για την 

επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση του μουσικού προγράμματος, για την συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων 

“Βραδιά Όπερας” με το Σωματείο “Οικισμός Ρέας”, την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 στη πλατεία Σεμέλης στη 

Δροσιά, σε βάρος του 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του 

Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018, που κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διεξαχθεί με απόλυτη 

επιτυχία η εκδήλωση. 
 Vocal Arts Management (Καλλιτεχνική Εκπροσώπηση) Διεύθυνση: Μικράς Ασίας 7 (θέση 

Άγιος Νικόλαος) Ανάβυσσος, τ.κ. 19013 ΑΦΜ: 800636330 ΔΟΥ: Κορωπίου, έναντι αμοιβής 3.022,00 
€ συμπ. ΦΠΑ 

7. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.075,20 € συμπ. ΦΠΑ και τον τρόπο εκτέλεσης με 
απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016), στην εταιρεία “ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ” (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ) για την επιμέλεια της ορχήστρας, (Πνευστά παραδοσιακά: Ανδρέας Χατζηανδρέας, Βιολί: 
Σπύρος Κοντολούρης, Λαούτο: Δημήτρης Φιδανάκης, Κρουστά: Θανάσης Λάκκας, Φωνή: Σδούκος 
Παναγιώτης, Λύρα Πόντου: Γεωργούλης Σαραφίδης, Τραγούδι Πόντου: Στέλιος Σαραφίδης), την 
παραγωγή και την εκτέλεση του μουσικού προγράμματος, για τη συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Γυναικών 
Αγίου Στεφάνου της “Γιορτής Μπάμιας” το Σάββατο 07 Ιουλίου 2018, σε βάρος του 15.6471.0003 µε την 
ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018 που κρίνεται 
απαραίτητη, προκειμένου να διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία η εκδήλωση. 
 ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ) Διεύθυνση: Μοναστηρίου 136 Αθήνα, 

τ.κ. 10442 ΑΦΜ: 997158637 ΔΟΥ: Α’ Αθηνών, έναντι αμοιβής 3.075,20 € συμπ. ΦΠΑ 
8. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 7.000,00 € συμπ. ΦΠΑ και τον τρόπο εκτέλεσης με 

απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016), στην εταιρεία “Level Nine” για την επιμέλεια, 
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παραγωγή και εκτέλεση του μουσικού προγράμματος για τον εορτασμό του Αγίου Παντελεήμονα την 
Παρασκευή 27 Ιουλίου στο Κρυονέρι, σε βάρος του 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018 που κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να 
διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία η εκδήλωση. 
 Level Nine (Διοργανώσεις Εκδηλώσεων και Εκθέσεων) Διεύθυνση: Ήρας 18 Κρυονέρι, τ.κ. 

14568 ΑΦΜ: 152480030 ΔΟΥ: Κηφισιάς, έναντι αμοιβής 7.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 
9. Οι υπόλοιπες δαπάνες θα καλυφθούν από τις ετήσιες συμβάσεις ηχοφωτιστικών, catering, αναμνηστικών 

πλακετών, εκτύπωσης εντύπων, χημικών τουαλετών και ενοικίασης καθισμάτων. 
 

 
 
 
Συνημμένα  
Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
 
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 


