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

          Άνοιξη, 08 Ιουνίου 2017 

               Αρ. Πρωτ.: 17076 

Δ/νση: Κανάρη 3, τ.κ. 14569 Άνοιξη 
Πληροφορίες: Όλγα Καψούρου 
e-mail: kapsourou@dionysos.gr 
τηλ.: 2132139807/ fax:2132139822 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

Θέμα: Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 16.175,40 € σε βάρος του 

ΚΑ 15.6471.0003, για τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις “ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2017” 

Οι μήνες του καλοκαιριού στον Δήμο Διονύσου έχουν τη δική τους ταυτότητα. Κι αυτή παραμένει αναλλοίωτη και 
ανέγγιχτη από κάθε φθορά γιατί υποστηρίζεται με επιμονή και συνειδητή διάθεση αναβάθμισης της πολιτιστικής 
κουλτούρας του τόπου μας, με τη συνδρομή του ντόπιου καλλιτεχνικού δυναμικού και εξαιρετικές συνεργασίες με 
σχήματα που υπηρετούν τον ποιοτικό Πολιτισμό. 
Οι Πολιτιστικές Εκδηλώσεις “ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2017” θα γεμίσουν και φέτος την καθημερινότητα μας με μουσικές, 
θεατρικές παραστάσεις, χορούς και δρώμενα, καλώντας μας να αφεθούμε σε μια πολιτιστική πανδαισία με τις 
εκδηλώσεις που περιγράφονται πιο συγκεκριμένα παρακάτω. 
 

 
1. Μουσική εκδήλωση των “Εθελοντών εν δράσει” με θέμα “ΛΙΛΙΠΟΥΤΕΙΟΙ ΠΙΑΝΙΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΝ 

ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΜΕ ΝΟΤΕΣ” 
 
Οι “Εθελοντές εν δράσει” είναι μια Μη Κερδοσκοπική Φιλανθρωπική Οργάνωση, από εθελοντές δημότες του Δήμου 
Διονύσου με στόχο την παροχή βοήθειας, ηθικής και υλικής, προς τους έχοντες ανάγκη συνανθρώπους μας. 
Η εκδήλωση που θα παρουσιάσουν την Κυριακή 25 Ιουνίου 2017 στον χώρο εκδηλώσεων του Παλαιού 
Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου έχει θέμα “ΛΙΛΙΠΟΥΤΕΙΟΙ ΠΙΑΝΙΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΝ ΤΟΝ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΜΕ ΝΟΤΕΣ”. 
Οι μικροί πιανίστες, 4 – 12 ετών, θα παρουσιάσουν μια μουσική παράσταση, υπό την καθοδήγηση του διεθνούς 
φήμης μουσικού κ. Φώτη Κερασίδη και θα δέσουν τις νότες τους με σπάνια μηνύματα αγάπης, εθελοντισμού, 
αλληλεγγύης και προσφοράς σε μικρούς και μεγάλους. 
Για τις ανάγκες της παράστασης θα χρειαστεί ηχοφωτιστική κάλυψη. 
 
2. Παράσταση Γυμνασίου Άνοιξης “ΙΛΙΑΔΑ ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ” 
 
Πρόκειται για μια παράσταση όπου το έπος του Ομήρου “ΙΛΙΑΔΑ” παρουσιάζεται μέσα από μια διαφορετική ματιά 
περισσότερο εύθυμη και ευχάριστη. 
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 στον χώρο εκδηλώσεων του Παλαιού Σιδηροδρομικού 
Σταθμού Τραίνου Διονύσου. 
Για τις ανάγκες της παράστασης θα χρειαστεί ηχοφωτιστική κάλυψη. 
 
3. Παιδική Θεατρική Παράσταση “Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ” με την Κάρμεν Ρουγγέρη 
 
Η Κάρμεν Ρουγγέρη και η ομάδα της, μεταμόρφωσαν την όπερα “Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ” του Βολφγκανγκ Αμαντέους 
Μότσαρτ σε ένα μουσικό παραμύθι πλημμυρισμένο από τις υπέροχες μελωδίες αυτού του μοναδικού συνθέτη, το 
οποίο ανέβηκε το χειμώνα στο θέατρο ΚΙΒΩΤΟΣ και αγαπήθηκε και καταχειροκροτήθηκε από μικρούς και μεγάλους 
θεατές. 
Η παράσταση θα λάβει χώρα την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017 στον χώρο εκδηλώσεων του Παλαιού Σιδηροδρομικού 
Σταθμού Τραίνου Διονύσου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση της θεατρικής 
παράστασης στην εταιρεία “ΒΙΚΤΩΡ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ” (Οργάνωση θεατρικών Θεαμάτων). 
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4. Παραδοσιακοί χοροί από τα χορευτικά τμήματα μαθητών των σχολικών μονάδων του Δήμου 
Διονύσου 

 
Στα σχολεία της Άνοιξης και του Αγίου Στεφάνου, έχουν συγκροτηθεί ομάδες μαθητών που διδάσκονται 
παραδοσιακούς χορούς από καθηγητές και δασκάλους τους. 
Τα παιδιά θα χορέψουν παραδοσιακούς χορούς από διάφορα μέρη της Ελλάδας την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 
στον χώρο εκδηλώσεων του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου. 
Για τις ανάγκες της εκδήλωσης θα χρειαστεί ηχοφωτιστική κάλυψη. 
 
5. Εκδήλωση από τη θεατρική ομάδα “12… παρά θέατρο” του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 

Γυμνασίου Άνοιξης με θέμα “Καβγάδες στην Κιότζια” 
 
Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου Άνοιξης έχει συγκροτήσει μια θεατρική ομάδα που λέγεται “12… 
παρά θέατρο” και αποτελείται από μαθητές του Γυμνασίου. 
Φέτος θα παρουσιάσουν την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017  το έργο του Κάρλο Γκολντόνι “Καβγάδες στη Κιότζια”, σε 
σκηνοθεσία του Μιχάλη Τιτόπουλου, στον χώρο εκδηλώσεων του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου 
Διονύσου. 
Για τις ανάγκες της εκδήλωσης θα χρειαστεί ηχοφωτιστική κάλυψη. 
 
6. Παραδοσιακό μουσικοχορευτικό γλέντι σε συνδιοργάνωση με το Σωματείο Παραδοσιακών Χορών 

και Λαογραφικών Ερευνών “ΧΟΡΟΠΑΙΓΝΙΟ” 
 
Θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακή μάζωξη πολιτιστικών συλλόγων και μεγάλο μουσικοχορευτικό γλέντι σε 
συνδιοργάνωση με το Σωματείο Παραδοσιακών Χορών και Λαογραφικών Ερευνών “ΧΟΡΟΠΑΙΓΝΙΟ” την 
Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, στον χώρο εκδηλώσεων του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου 
Διονύσου. 
Για τις ανάγκες της εκδήλωσης θα χρειαστούν καθίσματα το κόστος των οποίων θα καλυφθεί από την ετήσια 
σύμβαση του Δήμου. 
 
7. Συναυλία με το νεανικό συγκρότημα VEGAS 
 
Το συγκρότημα VEGAS είναι ένα ελληνικό urban pop μουσικό συγκρότημα, πολύ προσφιλές στο νεανικό κοινό. 
Θα πραγματοποιήσει συναυλία το Σάββατο 1 Ιουλίου 2017 στον χώρο εκδηλώσεων του Παλαιού 
Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας 
στην εταιρεία “ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ” (ΑΣΤ. ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ). 
Επίσης θα χρειαστεί ηχοφωτιστική κάλυψη. 
 
8. 4ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Χορωδίας Διονύσου Σεμέλης 
 
Η χορωδία Διονύσου Σεμέλη διοργανώνει φέτος το 4ο φεστιβάλ χορωδιών. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Ιουλίου 2017 στον χώρο εκδηλώσεων του Παλαιού 
Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου. 
Οι χορωδίες που θα συμμετέχουν είναι: 
- Χορωδία Διονύσου Σεμέλη 
- Μικτή Χορωδία Δήμου Αγίας Παρασκευής 
- Μικτή Χορωδία Δήμου Κηφισιάς 
- Μικτή Χορωδία Ορφέα Τρίπολης 

Για τις ανάγκες της εκδήλωσης θα χρειαστούν ηχοφωτιστική κάλυψη και μικρές συσκευασίες νερού. 
 
9. Παραδοσιακό γλέντι – μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με ζωντανή ορχήστρα παραδοσιακής 

μουσικής 
 
Θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακό μουσικοχορευτικό γλέντι που θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 στον 
χώρο εκδηλώσεων του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση του μουσικού 
προγράμματος στον μουσικό “Μιχαήλ Μιχόπουλο” με πενταμελή ορχήστρα (τραγουδιστής, κλαρίνο, λαούτο, βιολί 
και κρουστά). 
Επίσης θα χρειαστεί ηχοφωτιστική κάλυψη. 
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10. Θεατρική παράσταση της θεατρικής ομάδας Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου με τίτλο “Ένας φόνος 

για γέλια” 
 
Η “Θεατρική Σκηνή Αγίου Στεφάνου” αποτελεί μία από τις θεατρικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στο Δήμο. 
Η φετινή παράσταση που παρουσιάζουν, έχει τίτλο «Ένας φόνος για γέλια!» διασκευή της Ελένης Ρουφάνη, 
βασισμένη στο έργο «Play On» του Rick Abbott. Πρόκειται για μια ξεκαρδιστική κωμωδία καταστάσεων όπου οι 
πρόβες και η πρεμιέρα ενός αστυνομικού έργου, δυσκολεύονται από τις διαρκείς αλλαγές που κάνει στο κείμενο η 
ιδιόμορφη συγγραφέας του. Πρόκειται για ένα έργο μέσα στο έργο, με τους ηθοποιούς και τους συντελεστές σ’ ένα 
διαρκή αγώνα να βγάλουν άκρη με τα απρόοπτα και τις συνεχείς ανατροπές. 
Η σκηνοθεσία είναι της Ευδοκίας Σουβατζή, η οποία έχει επίσης αναλάβει και τη μουσική επιμέλεια.  
Η διασκευή του έργου, τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι της Ελένης Ρουφάνη. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 στον χώρο εκδηλώσεων του Παλαιού 
Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου. 
Για τις ανάγκες της εκδήλωσης θα χρειαστεί ηχοφωτιστική κάλυψη. 
 
11. Διήμερο Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών  
 
Το διήμερο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 και την Πέμπτη 6 
Ιουλίου 2017 στον προαύλιο χώρο του Α’ Δημοτικού Σχολείου Αγίου Στεφάνου. 
Την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 θα συμμετέχουν στο Φεστιβάλ τα χορευτικά σχήματα του Δήμου Διονύσου με 
χοροδιδασκάλους τον Γιώργο Αντωνίου και Γιώργο Παντζιαρίδη. 
Την επόμενη μέρα,  Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017, θα παρουσιάσουν χορευτικό, οι ομάδες παραδοσιακών χορών των 
συλλόγων: 
Πολιτιστικός Φυσιολατρικός Σύλλογος Δροσιάς, Ένωση Ποντίων Δροσιάς,  Κέντρο Λαϊκού Πολιτισμού “Χορεύρεσις”, 
Μουσικοχορευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος “Το Ρόδο”, Τμήμα Ποντιακών Χορών του Συλλόγου Γυναικών Αγ. 
Στεφάνου και Χοροπαίγνιο.  
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση του μουσικού 
προγράμματος στον μουσικό “Μιχαήλ Μιχόπουλο” με πενταμελή ορχήστρα (τραγουδιστής, κλαρίνο, λαούτο, βιολί 
κρουστά και ποντιακή λύρα). 
Επίσης θα χρειαστεί ηχοφωτιστική κάλυψη. 
 
12. Θεατρική Παράσταση “ΕΛΕΝΗ” του Ευρυπίδη από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού “ΘΥΜΕΛΗ” 
 
Το θέατρο “ΘΥΜΕΛΗ” από ιδρύσεώς του είναι ένα από τα θέατρα με παράδοση στο αρχαίο δράμα. Η φετινή 
παράσταση έχει τίτλο “ΕΛΕΝΗ” του Ευριπίδη και αποτελείται από τον 15μελή θίασο της τραγωδού του Εθνικού 
Θεάτρου Έλλης Βοζικιάδου. 
Η παράσταση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017 στον χώρο εκδηλώσεων του Παλαιού 
Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της παράστασης 
(συμπεριλαμβάνονται πλήρης τεχνική κάλυψη, σκηνικά, κουστούμια, αμοιβές συνεργατών και τεχνικού 
προσωπικού) στην εταιρεία “ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΥΜΕΛΗ” (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία). 
 
13. Συναυλία με τον δεξιοτέχνη του μπουζουκιού Μανώλη Μιχαλάκη “ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΟΥ 

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ” 
 
Με αφορμή την έκδοση του ομώνυμου βιβλίου του με τίτλο “ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΟΥ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ”, ο Μανώλης 
Μιχαλάκης παρουσιάζει μια βραδιά με τα μεγάλα τραγούδια των μεγάλων δημιουργών, συνοδεία τετραμελούς 
σχήματος με καταξιωμένους ερμηνευτές και μουσικούς. 
Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Ιουλίου 2017 στον χώρο εκδηλώσεων του Παλαιού 
Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας 
(συμπεριλαμβάνονται όλοι οι φόροι, οι νόμιμες κρατήσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των καλλιτεχνών) στην 
εταιρεία “ARTE ATENE – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝ. ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ” (Προβολή & Διοργάνωση Καλλιτεχνικών & Λοιπών 
Εκδηλώσεων). 
Επίσης θα χρειαστεί ηχοφωτιστική κάλυψη. 
 
14. Εκδήλωση στον αρχαιολογικό χώρο του Βωμού Διονύσου με τίτλο “Η ΣΟΝΑΤΑ ΤΟΥ 

ΣΕΛΗΝΟΦΩΤΟΣ” του Γιάννη Ρίτσου 
 
Στον αρχαιολογικό χώρο του Βωμού Διονύσου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο “Η ΣΟΝΑΤΑ ΤΟΥ 
ΣΕΛΗΝΟΦΩΤΟΣ” του Γιάννη Ρίτσου την Κυριακή 9 Ιουλίου 2017. 
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Η ανωτέρω εκδήλωση θα καλυφθεί από χορηγία των Λατομείων Μαρμάρου Διονύσου - Πεντέλης. 
Ο Δήμος θα καλύψει τις ηχοφωτιστικές ανάγκες της εκδήλωσης. 

 

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 
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) 17REQ006300105 

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 από 06/06/2017 αίτημα των “Εθελοντών ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” (αρ. πρωτ.: ΔΕ Άνοιξης 16734/06-06-2017), το αρ. 
πρωτ. 249/22-05-2017 αίτημα του Γυμνασίου Άνοιξης (αρ. πρωτ.: ΔΕ Άνοιξης 16734/06-06-2017), το από 
16/05/2017 αίτημα της παιδικής σκηνής ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ (Υπεύθυνη Ελένη Καρτάση) (αρ. πρωτ.: ΔΕ 
Άνοιξης 14554/18-05-2017 και 14089/15-05-2017), το από 23/05/2017 αίτημα των σχολείων Άνοιξης και Αγ. 
Στεφάνου (αρ. πρωτ.: ΔΕ Άνοιξης 15066/23-05-2017), το αρ. πρωτ. 08/30-05-2017 αίτημα του Συλλόγου 
Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου Άνοιξης (αρ. πρωτ.: ΔΕ Άνοιξης 16117/31-05-2017), το από 30/05/2017 
αίτημα της εταιρείας “ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ” (αρ. πρωτ.: ΔΕ Άνοιξης 16017/31-05-2017), το από 
31/05/2017 αίτημα της χορωδίας Διονύσου “ΣΕΜΕΛΗ” (αρ. πρωτ.: ΔΕ Άνοιξης 16079/31-05-2017), το αρ. 
πρωτ. 16926/07-06-2017 αίτημα της ΔΕ Διονύσου (αρ. πρωτ. ΔΕ Άνοιξης 17000/08-06-2017, το από 
19/05/2017 αίτημα Πολιτιστικού Φυσιολατρικού Συλλόγου [αρ. πρωτ ΔΕ Άνοιξης 15051/23-05-2017],  το αρ. 
πρωτ. 44/09-05-2017 αίτημα Ένωσης Ποντίων Δροσιάς [αρ. πρωτ ΔΕ Άνοιξης 13760/11-5-2017],  το αρ. 
πρωτ. 10/16-05-2017 αίτημα του Κέντρου Λαϊκού Πολιτισμού “Χορεύρεσις” [αρ. πρωτ ΔΕ Άνοιξης 14509/18-5-
2017],  το από 16-05-2017 αίτημα του Μουσικοχορευτικού Πολιτιστικού Συλλόγου “Το Ρόδο” [αρ. πρωτ ΔΕ 
Άνοιξης 14575/18-5-2017], το από 29/05/2017 αίτημα του Συλλόγου Γυναικών Αγ. Στεφάνου [αρ. πρωτ ΔΕ 
Άνοιξης 15747/29-5-2017], το από 03-06-2017 αίτημα του Σωματείου παραδοσιακών χορών και λαογραφικών 
ερευνών “ΧΟΡΟΠΑΙΓΝΙΟ” [αρ. πρωτ ΔΕ Άνοιξης 16587/06-06-2017], το από 10/05/2017 αίτημα των 
χοροδιδασκάλων Γιώργου Αντωνίου – Γιώργου Παντζιαρίδη [αρ. πρωτ ΔΕ Άνοιξης 14572/18-05-2017]), το από 
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03/06/2017 αίτημα του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού “ΘΥΜΕΛΗ” (αρ. πρωτ.: ΔΕ Άνοιξης 16598/06-06-
2017), το από 07/06/2017 αίτημα της εταιρείας “ARTE ATENE” (αρ. πρωτ.: ΔΕ Άνοιξης 16788/07-06-2017) 

15. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και η διάθεση πίστωσης για 
τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις “ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2017”, 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 “ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2017” 
2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές των  Πολιτιστικών Εκδηλώσεων “ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2017” 
3. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.720,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο εκτέλεσης με 

απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) στην εταιρεία “ΒΙΚΤΩΡ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ” (Οργάνωση 
Θεατρικών Θεαμάτων) για την επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση της θεατρικής παράστασης “Ο ΜΑΓΙΚΟΣ 
ΑΥΛΟΣ” την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2017, που κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διεξαχθεί με 
απόλυτη επιτυχία η εκδήλωση 

• “ΒΙΚΤΩΡ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ” (Οργάνωση Θεατρικών Θεαμάτων) Διεύθυνση: Σεβδικίου 6, Νέα 

Σμύρνη τ.κ. 17121 ΑΦΜ: 800442479 ΔΟΥ: Νέα Σμύρνη, έναντι αμοιβής 3.720,00€ συμπ. ΦΠΑ (στην αμοιβή 

συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% [720,00 €], καθαρό ποσό 3.000,00€) 
4. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.092,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο εκτέλεσης με 

απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) στην εταιρεία “ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ” (ΑΣΤ. ΜΗ 
ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας με το μουσικό 
συγκρότημα VEGAS το Σάββατο 1 Ιουλίου 2017, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2017, η οποία κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να 
διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία η εκδήλωση 

• “ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ” (ΑΣΤ. ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 57, Αθήνα τ.κ. 11745 

ΑΦΜ: 997338384 ΔΟΥ: ΙΖ’ Αθηνών, έναντι αμοιβής 4.092,00€ συμπ. ΦΠΑ (στην αμοιβή συμπεριλαμβάνεται 

ΦΠΑ 24% [792 €] και εισφορές - φόροι καλλιτεχνών, καθαρό ποσό 3.300,00€) 
5. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.250,00€ (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” για την επιμέλεια, παραγωγή και 
εκτέλεση του μουσικού προγράμματος με πενταμελή ορχήστρα (τραγουδιστής, κλαρίνο, λαούτο, βιολί και 
κρουστά) τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2017, 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 1.250,00 € (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”) 
6. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00€ (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 Φεστιβάλ 
Παραδοσιακών Χορών με πενταμελή ορχήστρα (τραγουδιστής, κλαρίνο, λαούτο, βιολί, κρουστά και ποντιακή 
λύρα) την Τετάρτη 5 και την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία 
“Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2017, 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 2.500,00 € (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”) 
7. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.400,00€ συμπ. ΦΠΑ (6%) και τον τρόπο εκτέλεσης με 

απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) στην εταιρεία “ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΥΜΕΛΗ” 
(ΑΣΤ. ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της θεατρικής παράστασης “ΕΛΕΝΗ” 
του Ευριπίδη την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2017, η οποία κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να 
διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία η εκδήλωση 
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• “ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΥΜΕΛΗ” (ΑΣΤ. ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) Διεύθυνση: Πλατεία 

Αμερικής 3, Αθήνα ΑΦΜ: 997266323 ΔΟΥ: ΙΓ’ Αθηνών, έναντι αμοιβής 2.400,00€ συμπ. ΦΠΑ (στην αμοιβή 

συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6% [135,85 €], καθαρό ποσό 2.264,15€) Νόμιμος Εκπρόσωπος: Κούτση Λόρνα – 

Ιωάννα - Κύνθια 
8. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.213,40€ συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο εκτέλεσης με 

απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) στην εταιρεία “ARTE ATENE – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝ. 
ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ ” (Προβολή & Διοργάνωση Καλλιτεχνικών & Λοιπών Εκδηλώσεων) για την επιμέλεια, παραγωγή και 
εκτέλεση της μουσικής συναυλίας “ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΟΥ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ” με τον Μανώλη Μιχαλάκη το Σάββατο 8 
Ιουλίου 2017, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του 
προϋπολογισμού ο.ε. 2017, η οποία κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία η 
εκδήλωση 

• “ARTE ATENE – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝ. ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ” (Προβολή & Διοργάνωση Καλλιτεχνικών & Λοιπών 

Εκδηλώσεων) Διεύθυνση: Φωτίου Κορυτσάς 17, Υμηττός τ.κ. 17237 ΑΦΜ: 036965540 ΔΟΥ: Αγίου 

Δημητρίου, έναντι αμοιβής 2.213,40€ συμπ. ΦΠΑ (στην αμοιβή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% [428,40 €], 

καθαρό ποσό 1.785,00€)  
9. Οι υπόλοιπες δαπάνες για ηχοφωτιστικά, εκτύπωση εντύπων, χημικές τουαλέτες και ενοικίαση καθισμάτων, 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 

 
 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 


