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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..7η/2019..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..19/3/2019.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης:153/2019.. 
                      

ΘΕΜΑ 19ο: «Εξειδίκευση πίστωσης για τη Συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής 
Χορωδίας Δήμου Διονύσου στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ στη 

Θεσσαλονίκη - ΚΑΕ: 15.6471.0003». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 7ης/19-3-2019 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..19η Μαρτίου 2019.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της 
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. ..12632/15-3-2019.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..21.. ήτοι: 

               
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πρόεδρος. 
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
7.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
8.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
9.   ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
10.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).     
12.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
13.  ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
14.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
15.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

              
                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΧΡΟΝΟΠΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
2. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
3. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
4. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
5. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
6. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
7. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
8. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
9. ΦΩΤΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 
10. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
11. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
12. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
13. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
14. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ. 
15. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
16. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ). 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης 
κ.Κόκκαλης Εμμανουήλ. 
 
Απουσίες: 

 Οι Δ.Σ.  κ.κ. Χρονόπουλος Πέτρος(δικαιολογημένη απουσία),Λυρούδιας Ευάγγελος, 
Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Καγιαλή Ελπίς, Κοντάκης Κυριάκος, Κριεμάδης Στέφανος,Φωτέλης 
Λουκάς,Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Μπιτάκος Παναγιώτης, Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη, 
Παντέλογλου Τεύκρος, Μαγγίνα Στέλλα –Σοφία, Ρηγοπούλου, Βασιλική, Γιαννουλάτος 
Σπυρίδων(δικαιολογημένη απουσία),Υφαντής Ηλίας, Ίσσαρης Γρηγόριος(δικαιολογημένη 
απουσία), και Κρητικός Αθανάσιος(δικαιολογημένη απουσία),απουσίαζαν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. και Στασινοπούλου Αναστασία, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Λουκάτου Ανθή 
προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 

 
Αποχωρήσεις:  
 Ο Δ.Σ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου θέματος. 
 Ο Δ. Σ. κ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10ου θέματος 

της  Η.Δ. 
 Ο Δ. Σ. κ.Μπάσης Αναστάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 16ου θέματος. 
 Οι Δ. Σ. κ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία και Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, αποχώρησαν κατά τη 

διάρκεια συζήτησης του 18ου θέματος της  Η.Δ. 
 Οι Δ. Σ. κ.κ Καλαφατέλης Ιωάννης και Τσουδερός Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 19ου θέματος της  Η.Δ. 
 Ο Δ. Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 20ου θέματος 

της  Η.Δ. 
 Ο Δ. Σ. κ.Φωτάκης  Ιωάννης, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 24ου θέματος της  

Η.Δ. 
 
  Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση. 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ.Γεροντογιάννη Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 Τα θέματα με α/α 22, 23,27,28,29 και 30 αποσύρθηκαν από την Η.Δ. 
 

 
..Αριθ. Απόφασης:153/2019.. 
 

16.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
17.   ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
18.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
19.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
20.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
21.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 

 

17. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
18. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
19. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
20. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
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 ΘΕΜΑ 19ο:  «Εξειδίκευση πίστωσης για τη Συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής 
Χορωδίας Δήμου Διονύσου στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ στη 
Θεσσαλονίκη - ΚΑΕ: 15.6471.0003.». 

 
Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..19ου..  της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο 
στον Αντιδήμαρχο  Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικών Δομών κ. Τσούκα 
Παναγιώτη να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Τσούκας Παναγιώτης είπε τα εξής: 
 
Η Παιδική και η Νεανική χορωδία Δήμου Διονύσου, μετά τις επιτυχημένες συναυλίες της, της 
προτάθηκε να συμμετέχει στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ στην Θεσσαλονίκη 
10-12 Μαΐου 2019. 
Είναι τιμή και προβολή για τον Δήμο μας πανελλαδικά, η συμμετοχή της χορωδίας μας στο 
Παγκόσμιο Φεστιβάλ Μιούζικαλ, μετά από προφορική πρόσκληση των διοργανωτών, κατόπιν 
την επιτυχημένης παρουσίασης της χορωδίας στη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 
τον προηγούμενο μήνα. 
 
Η συμμετοχή της χορωδίας μας  εγκρίθηκε από την Καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ 
Jasenka Ostojić. 
Το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ είναι αφιερωμένο στην Ειρήνη, τη Φιλία, τη 
Συνεργασία, τη Συναδέλφωση και την Αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς και θεωρείται από τα 
καλύτερα, πιο αξιόπιστα και καλύτερα οργανωμένα στα Βαλκάνια, το οποίο δεν έχει 
διαγωνιστικό χαρακτήρα. 
 
Οι χορωδοί μας θα αποκομίσουν πολλαπλά καλλιτεχνικά οφέλη από την παρακολούθηση 
σημαντικών χορωδιών από διάφορα μέρη του κόσμου. Η Χορωδία του Δήμου Διονύσου 
εκπαιδεύεται στη σύγχρονη μορφή χορωδιακής μουσικής, με συνδυασμό θεατρικής κίνησης και 
χορού. Ειδικεύεται σε τραγούδια Μιούζικαλ και εξασκείται σε ειδικά σχεδιασμένες χορογραφίες, 
που κάνει τη διδασκαλία ακόμα πιο δύσκολη και απαιτητική. Βασικές εκπαιδεύτριες της 
χορωδίας είναι η χοροδιδάσκαλος και η βοηθός της. 
 
Γι' αυτούς τους λόγους πιστεύουμε ότι το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Μιούζικαλ, μοναδικό στο είδος 
του στην Ελλάδα, είναι το καταλληλότερο να παρουσιάσει η χορωδία μας τη δουλειά της. 
Η χορωδία έχει δείξει δείγματα της πρωτοπόρας δουλειάς της στα φεστιβάλ που έχει ήδη 
συμμετέχει. 
 
Όλη η αποστολή, αποτελούμενη από χορωδούς, ορχήστρα, μαέστρο, χοροδιδάσκαλο, βοηθό 
και από ένα γονέα για τους ανήλικους, αριθμεί 120 άτομα. 
Θα συμμετέχουν τα μέλη της Παιδικής και Νεανικής χορωδίας, τα οποία είναι 71 χορωδοί (38 
δημοτικού & 33 γυμνασίου-λυκείου και φοιτητές). Προτείνουμε να μην συμμετέχουν τα 21 
παιδιά της Junior χορωδίας, για λόγους ασφάλειας. Στην αποστολή θα συμμετέχουν η 
μαέστρος, 4 μουσικοί ορχήστρας, χοροδιδάσκαλος και βοηθός. Σύνολον 78 άτομα. 
 
Η συμμετοχή ενός γονέα ανά χορωδό, είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των παιδιών, έτσι 
ώστε ο Δήμος να μην έχει καμία ευθύνη για τη μετακίνηση και τη διαμονή τους. 
Οι γονείς θα υπογράψουν την ανάληψη της ευθύνης συνοδείας του παιδιού σε ειδικό έγγραφο. 
Οι λόγοι συνοδείας των παιδιών από τους γονείς στη συγκεκριμένη συναυλία είναι οι εξής: 
α. 38 χορωδοί είναι μικρά παιδιά από Δ'-ΣΤ' δημοτικού 
β. Λόγω του μεγάλου αριθμού χορωδών η αποστολή θα μοιραστεί σε 3 ξενοδοχεία. Το κόστος 
διαμονής για το κάθε παιδί ανέρχεται σε 135,00 ευρώ. 
Οι γονείς θα επιβαρυνθούν με τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους (135,00 € κατ’ άτομο). 
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Οι τέσσερις (4) μουσικοί της ορχήστρας, με την χοροδιδάσκαλο και την βοηθό της, έχουν την 
υποχρέωση να συμμετέχουν σε  πρόβες διάρκειας 3,5 ωρών (κατά τις 3 τελευταίες πρόβες 
πριν τη συναυλία) και εμφάνιση την ημέρα της συναυλίας (στο Ωδείο Ρωμαϊκής Αγοράς και 
στην Αίθουσα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου). Η τιμή προσφοράς δεν λογίζεται ως εκτός 
έδρας διότι τα έξοδα μετακίνησης με το πούλμαν και διαμονής θα καλυφθούν από τον Δήμο 
Διονύσου. 
 
Η μαέστρος και οι βοηθός της δεν θα αμειφθούν με έξτρα αμοιβή για τη συναυλία. 
Οι παραστάσεις του Φεστιβάλ πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, χωρητικότητας 1.100 θέσεων, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της 
πόλης. 
Η Επίσημη Τελετή Έναρξης του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου 11 
Μαΐου 2019 και ώρα 20:00 μ.μ. στο Ωδείο της Ρωμαϊκής Αγοράς, με τη συμμετοχή όλων των 
χορωδιών.  
Οι δηλώσεις συμμετοχής για την συμμετοχή στο φεστιβάλ γίνονται δεκτές μέχρι 20 Μαρτίου 
2019. 
 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 
1. Παράβολο Συμμετοχής στη Διοργάνωση του Παγκόσμιου Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ 

ποσού 200€, σε λογαριασμό τραπέζης του Φορέα της Διοργάνωσης Πολιτιστικός – 
Πνευματικός Σύλλογος “ΚΟΡΑΗΣ”. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής, η 
προκαταβολή δεν επιστρέφεται.  

2. Μεταφορά με δύο πούλμαν 60 θέσεων και διαμονή σε ξενοδοχεία (συμπεριλαμβανομένου 
πρωινού) για δύο διανυκτερεύσεις (10 και 11/05). Τα πούλμαν θα αναχωρήσουν την 
10/05/2019 στις 15:00 μ.μ. από το Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου (μετά το πέρας του 
σχολείου) και θα επιστρέψουν την 12/05/2019 γύρω στις 20:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο. 

3. Αμοιβή ορχήστρας, του χοροδιδασκάλου και βοηθού, που θα συνοδεύσει τη χορωδία 
(Πιάνο: Ηλίας Αργυρόπουλος, Μπάσο: Γιώργος Ρούλος, Drums: Δημήτρης Βαρζαμπετιάν, 
Φλάουτο: Μαρίνος Χατζάρας, Χοροδιδάσκαλος Ελεάννα Κοστιούτσουκ, Βοηθός 
χοροδιδασκάλου: Σταυρούλα Μουμτζόγλου) 

 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 
12.466,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία 
“Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2019. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
 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 […] 
…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. 
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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…” 

 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)”  

 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, (…)”, 

 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 

 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” 

 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,…..” 

 Την υπ΄αρίθμ. 839/2018 (ΑΔΑ: ΩΤΕΚΚΩ93-Χ98) ΑΔΣ σχετικά με την Έγκριση του 
Προϋπολογισμού Δήμου Διονύσου ο.ε. 2019, η οποία επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 
118577/37383/01-02-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στο Δήμο 6816/05-02-2019, 

 Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 
19REQ004606564 

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

 Το από 27-02-2019 (αρ. πρωτ. 12188/13-03-2019 Δήμου Διονύσου) αίτημα της 
Καλλιτεχνικής Διευθύντριας της Junior, παιδικής και νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου 

 Η αρ. πρωτ. 254/06-03-2019 (αρ. πρωτ. 12783/18-03-2019 Δήμου Διονύσου) Προσφορά 
του Πολιτιστικού – Πνευματικού Συλλόγου “ΚΟΡΑΗΣ”, η από 19/03/2019 (αρ. πρωτ. 
12944/19-03-2019 Δήμου Διονύσου) προσφορά της εταιρείας “ARTSYNTHESIS” 

 Το γεγονός ότι με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η εξειδίκευση της πίστωσης 
για τη συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου στο Παγκόσμιο 
Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ στη Θεσσαλονίκη, ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού 
Συμβουλίου, 

 
Προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 
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1. Τη συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου στο Παγκόσμιο 

Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 και ώρα 
20:00 μ.μ. στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στο 
Ωδείο της Ρωμαϊκής Αγοράς. 

2. Την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 10.530,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% για την κάλυψη 
μεταφοράς (10, 11 και 12/05/2019) και διαμονής με δύο πρωινά (10 και 11/05/2019), σε 
βάρος του Κ.Α. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του 
Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2019 

3. Την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.736,00 € Τελική Τιμή και τον τρόπο εκτέλεσης με 
απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) στην Εταιρεία “ARTSYNTHESIS” για 
την επιμέλεια ορχήστρας και χοροδιδασκαλίας στη συμμετοχή του Παγκόσμιου Φεστιβάλ 
Χορωδιών Μιούζικαλ το Σάββατο 11 Μαΐου 2019  στην Αίθουσα Τελετών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στο Ωδείο της Ρωμαϊκής Αγοράς, σε 
βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του 
προϋπολογισμού ο.ε. 2018. 
Εταιρεία “ARTSYNTHESIS” (Καλλιτεχνικές Παραγωγές)  Διεύθυνση: Tsarsimeon 48 Str, 
Petrich - Bulgaria τ.κ. 2850 ΑΦΜ: VAT BG202834123, EL997186280 ΔΟΥ: A’ Αθηνών, 
έναντι αμοιβής 1.736,00 € Τελική Τιμή 

4. Το παράβολο συμμετοχής στη Διοργάνωση του Παγκόσμιου Φεστιβάλ Χορωδιών 
Μιούζικαλ ποσού 200€ σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2018, θα πρέπει να εξοφληθεί 
μέχρι 15 Απριλίου 2019 σε λογαριασμό τραπέζης του Φορέα της Διοργάνωσης 
Πολιτιστικός – Πνευματικός Σύλλογος “ΚΟΡΑΗΣ”, για το οποίο θα εκδοθεί ένταλμα 
προπληρωμής με Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 58, 72, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.). 
 Τις διατάξεις των άρθρων  93 και  95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 

τεύχος Α΄).  
 Τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 7 και 32 παρ. 2 εδ. βαα του Ν.4412/2016. 
 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)”  
 Την υπ΄αριθμ. 33/2012 πράξη των Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7ου τμήματος του Ζ 

κλιμακίου. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2, β του Π. Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α). 
 Την υπ΄αρίθμ. 839/2018 ΑΔΣ. 
 Την αρ. πρωτ. 118577/37383/01-02-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής. 
 Το από 27-02-2019 (αρ. πρωτ. 12188/13-03-2019 Δήμου Διονύσου) αίτημα της 

Καλλιτεχνικής Διευθύντριας της Junior, παιδικής και νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου 
 Την αρ. πρωτ. 254/06-03-2019 (αρ. πρωτ. 12783/18-03-2019 Δήμου Διονύσου) Προσφορά 

του Πολιτιστικού – Πνευματικού Συλλόγου “ΚΟΡΑΗΣ”. 
 Την από 19/03/2019 (αρ. πρωτ. 12944/19-03-2019 Δήμου Διονύσου) προσφορά της 

εταιρείας “ARTSYNTHESIS”. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
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                                         Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο  Μ  Ο Φ  Ω  Ν  Α 
 
 
1)Εγκρίνει τη συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου στο Παγκόσμιο 
Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 και ώρα 20:00 
μ.μ. στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στο Ωδείο της 
Ρωμαϊκής Αγοράς. 
 
2)Εξειδικεύει  πίστωση ποσού 10.530,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% για την κάλυψη μεταφοράς (10, 11 
και 12/05/2019) και διαμονής με δύο πρωινά (10 και 11/05/2019), σε βάρος του Κ.Α. 
15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού 
του Δήμου ο.ε. 2019. 
 
3)Εξειδικεύει πίστωση ποσού 1.736,00 € Τελική Τιμή για την επιμέλεια ορχήστρας και 
χοροδιδασκαλίας στη συμμετοχή του Παγκόσμιου Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ το Σάββατο 
11 Μαΐου 2019  στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
στο Ωδείο της Ρωμαϊκής Αγοράς, στην Εταιρεία “ARTSYNTHESIS” Καλλιτεχνικές Παραγωγές)  
Διεύθυνση: Tsarsimeon 48 Str, Petrich - Bulgaria τ.κ. 2850 ΑΦΜ: VAT BG202834123, 
EL997186280 ΔΟΥ: A’ Αθηνών, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2018. και τον τρόπο εκτέλεσης με 
απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016). 
 
Το παράβολο συμμετοχής στη Διοργάνωση του Παγκόσμιου Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ 
ποσού 200€ σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2018, θα πρέπει να εξοφληθεί μέχρι 15 Απριλίου 
2019 σε λογαριασμό τραπέζης του Φορέα της Διοργάνωσης Πολιτιστικός – Πνευματικός 
Σύλλογος “ΚΟΡΑΗΣ”, για το οποίο θα εκδοθεί ένταλμα προπληρωμής με Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής 

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί σατο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος « Διαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
       Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ  ΜΕΛΗ      

                                                                        
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.  
     ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                    ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                       ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.   
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                       ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
                                                                       ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
                                                                       ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
                                                                       ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 

                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.                                     
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.                                         
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
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   Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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