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

          Άνοιξη, 30 Ιουνίου 2017 

                Αρ. Πρωτ.: 19704 

Δ/νση: Κανάρη 3, τ.κ. 14569 Άνοιξη 
Πληροφορίες: Βασίλης Κατσουρός 
e-mail: katsouros@dionysos.gr 
τηλ.: 2132139812/ 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 2.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 

15.6471.0003, για το διήμερο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Δήμου Διονύσου. 

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. 
Το διήμερο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Δήμου Διονύσου θα γεμίσει και φέτος την καθημερινότητα μας με 
μουσικές, χορούς και δρώμενα, καλώντας μας να αφεθούμε σε μια πολιτιστική πανδαισία. 
 

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, προμήθεια έντυπου διαφημιστικού υλικού καθώς και προμήθεια 
εμφιαλωμένων νερών για τους χορευτές. 
 

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” 
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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) 17REQ001619131 
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 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]), 

15. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και η διάθεση πίστωσης για 
το διήμερο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Δήμου Διονύσου, ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημοτικού 
Συμβουλίου,  

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

 
1. Την αναγκαιότητα υλοποίησης για το διήμερο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Δήμου Διονύσου 
2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές για το διήμερο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Δήμου Διονύσου  
3. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00€ (η αμοιβή δεν υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ βάσει 

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 διήμερο 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”)  
4. Οι υπόλοιπες δαπάνες για ηχοφωτιστικά, έντυπα και εμφιαλωμένο νερό, από τα είδη catering, θα καλυφθούν 

από τις ετήσιες συμβάσεις. 
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Συνημμένα  
Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
 
Εσωτ. Διανομή   

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

 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
3. Γενικό Αρχείο 

 
 
 
 
 

 
 

Συντάκτης Προϊστάμενος 
Γενικός 

Γραμματέας 
Ονομ/μο ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ 

ΜΙΡΑΝΤΑ 

ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ 
 

Υπογραφή    
Ημερ/νία 30-06-2017 30-06-2017  

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 

& Κοινωνικών Δομών 
 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 


