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

Άνοιξη, 19 Μαΐου 2017 

                   Αρ. Πρωτ.: 14673 

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 για αναβιώσεις εθίμων στην 
Δημοτική κοινότητα Άνοιξης και Κρυονερίου. 

Είναι σπουδαίο, σε μια δύσκολη εποχή όπως η σύγχρονή μας, να αναβιώνουν έθιμα που αναδεικνύουν την Ιστορία και τον 
Πολιτισμό του κάθε τόπου, προστατεύοντας μια κληρονομιά αυθεντικής παράδοσης που δικαιούται να διασωθεί από τη 
φθορά της λήθης και να παραδοθεί στις επόμενες γενιές ως πολύτιμη παρακαταθήκη. 
Ο Δήμος Διονύσου στηρίζοντας αυτήν την προσπάθεια διοργανώνει μέσω των Τοπικών Κοινοτήτων εκδηλώσεις 
αναβίωσης τοπικών εθίμων με την ευκαιρία των εορτασμών του “Άη Γιάννη του Κλήδωνα” και “των Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου” στην Άνοιξη, όπως επίσης του “Αγίου Παντελεήμονα” Πολιούχου Κρυονερίου και του “Αι Γιάννη του 
Κλήδονα” στο Κρυονέρι. 

Α. Εορτασμός του “Αη Γιάννη του Κλήδονα” και των “Αποστόλων Πέτρου και Παύλου” στην Δ.Κ. Άνοιξης 
 
Ο εορτασμός του “Αη Γιάννη του Κλήδονα” θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017, στην πλατεία Ηρώων 
της Άνοιξης και ώρα 08:00 μ.μ. σε συνδιοργάνωση με το ΚΑΠΗ Άνοιξης. 
Θα περιλαμβάνει μουσική, παραδοσιακούς χορούς και αναβίωση του εθίμου του καψίματος των στεφανιών. 
 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 
• Μπουφές για 150 άτομα που θα καλυφθεί από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για το catering 
• Αφίσες για τη διαφημιστική προώθηση της εκδήλωσης που θα καλυφθεί από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για τα 

έντυπα 
• Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης που θα καλυφθεί από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για τα ηχοφωτιστικά  

 
Επίσης, στην Άνοιξη θα λάβει χώρα και ο εορτασμός των “Αποστόλων Πέτρου και Παύλου”, την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 
και ώρα 08:00 μ.μ., στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας και επί της οδού Κανάρη (Παρεκκλήσι που βρίσκεται κάτω από 
τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Άνοιξη) ή εναλλακτικά στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Άνοιξης. 
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική, παραδοσιακό χορό και φαγητό που θα προσφερθεί από τις κυρίες της 
Ενορίας. 
 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 
• Αμοιβή της ζωντανής ορχήστρας 
• Αφίσες για τη διαφημιστική προώθηση της εκδήλωσης που θα καλυφθεί από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για τα 

έντυπα 
• Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης που θα καλυφθεί από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για τα ηχοφωτιστικά  

 
Β. Εορτασμός του “Αγίου Παντελεήμονα” Πολιούχου Κρυονερίου στην Δ.Κ. Κρυονερίου και του “Αι Γιάννη 
του Κλήδονα” 
 
Στο Κρυονέρι θα πραγματοποιηθεί το παραδοσιακό πανηγύρι του εορτασμού του “Αγίου Παντελεήμονα” την Πέμπτη, 27 
Ιουλίου 2017 και ώρα 21:30 μ.μ. στην πλατεία Ν. Πλαστήρα. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει νησιώτικα, δημοτικά και 
λαϊκά τραγούδια. 
 
Για την εκδήλωση θα χρειαστούν: 
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• Αμοιβή μουσικών 
• Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης που θα καλυφθεί από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για τα ηχοφωτιστικά 

 
Επίσης θα πραγματοποιθεί η αναβίωση του Μικρασιάτικου εθίμου του “Αι Γιάννη του Κλήδονα”, την Παρασκευή 23 
Ιουνίου 2017 και ώρα 21:00 μ.μ. στις οδούς Φιλελλήνων και Αγίου Παντελεήμονα στο Κρυονέρι, στην οποία ο Δήμος θα 
καλύψει τις ηχοφωτιστικές ανάγκες. 
 

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”, 
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) .......................... 

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 έξι (6) εκτάκτων μουσικών στην εκδήλωση για τον εορτασμό των “Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου”, την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 και μίας μουσικού, η οποία θα συγκροτήσει ορχήστρα παραδοσιακής 
μουσικής (βιολί, κλαρίνο, μπουζούκι, ντραμς και μπάσο) στην εκδήλωση για τον εορτασμό του “Αγίου Παντελεήμονα” 
και θα αναλάβει τη δημιουργία, εκτέλεση, καθώς επίσης θα συμμετέχει και στο μουσικό πρόγραμμα 

 

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

 

Α. 
1. Την αναγκαιότητα υλοποίησης της εκδήλωσης για τον εορτασμό του “Αη Γιάννη του Κλήδονα” στις 23 Ιουνίου 2017 

στην πλατεία Ηρώων της Άνοιξης και ώρα 08:00 μ.μ. και του εορτασμού των “Αποστόλων Πέτρου και Παύλου”, την 
Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 και ώρα 08:00 μ.μ., στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας και επί της οδού Κανάρη 
(Παρεκκλήσι που βρίσκεται κάτω από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Άνοιξη) ή εναλλακτικά στον προαύλιο 
χώρο του Δημοτικού Σχολείου Άνοιξης. 

2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τον εορτασμό του “Αη Γιάννη του Κλήδονα” και των “Αποστόλων Πέτρου και Παύλου” 
3. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 

4412/2016) της συμμετοχής των παρακάτω εκτάκτων μουσικών με την αντίστοιχη αμοιβή, η οποία κρίνεται 
απαραίτητη, προκειμένου να διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία η εκδήλωση των “Αποστόλων Πέτρου και Παύλου”: 

 

• Παναγιώτης Λάλεζας (έκτακτος μουσικός – Τραγούδι) Διεύθυνση: Αρχαία Κόρινθος, τ.κ. 20007 ΑΦΜ: 

046600084 ΔΟΥ: Κορίνθου, έναντι αμοιβής 930,00€ συμπ. ΦΠΑ (επί της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται 

παρακράτηση φόρου 20% [150,00 €] + ΦΠΑ 24% [180,00 €], καθαρό ποσό 600,00€) 

• Θοδωρής Τασούλας (έκτακτος μουσικός – Κλαρίνο) Διεύθυνση: Θεμιστοκλή Σοφούλη 21 τ.κ. 13561, Άγιοι 

Ανάργυροι ΑΦΜ: 112879694 ΔΟΥ: Αγίων Αναργύρων, έναντι αμοιβής 687,50€ συμπ. ΦΠΑ (επί της αμοιβής 

συμπεριλαμβάνονται παρακράτηση φόρου 20% [137,50 €] + ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ, καθαρό ποσό 550,00€) 

• Μανώλης Κόττορος (έκτακτος μουσικός – Βιολί, Τραγούδι) Διεύθυνση: Σουλίου 15 τ.κ. 11146, Γαλάτσι ΑΦΜ: 

070862871 ΔΟΥ: Γαλατσίου, έναντι αμοιβής 465,00€ συμπ. ΦΠΑ (επί της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται 

παρακράτηση φόρου 20% [75,00 €] + ΦΠΑ 24% [90,00 €], καθαρό ποσό 300,00€) 
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• Κώστας Μήτσιος (έκτακτος μουσικός – Λαούτο, Μπουζούκι, Τραγούδι) Διεύθυνση: Γανημιδών 8 τ.κ. 11146, 

Γαλάτσι ΑΦΜ: 059976642 ΔΟΥ: Χαλανδρίου, έναντι αμοιβής 465,00€ συμπ. ΦΠΑ (επί της αμοιβής 

συμπεριλαμβάνονται παρακράτηση φόρου 20% [75,00 €] + ΦΠΑ 24% [90,00 €], καθαρό ποσό 300,00€) 

• Αλέξανδρος Σωτήρχος (έκτακτος μουσικός – Κιθάρα) Διεύθυνση: Αρχαία Κόρινθος τ.κ. 20007 ΑΦΜ: 145703853 

ΔΟΥ: Κορίνθου, έναντι αμοιβής 387,50€ συμπ. ΦΠΑ (επί της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται παρακράτηση φόρου 

20% [62,50 €] + ΦΠΑ 24% [75,00 €], καθαρό ποσό 250,00€) 

• Ανδρέας Παπάς (έκτακτος μουσικός – Κρουστά) Διεύθυνση: Εΰντου 6 τ.κ. 11636, Αθήνα ΑΦΜ: 020121612 ΔΟΥ: 

ΙΖ’ Αθηνών, έναντι αμοιβής 465,00€ συμπ. ΦΠΑ (επί της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται παρακράτηση φόρου 20% 

[75,00 €] + ΦΠΑ 24% [90,00 €], καθαρό ποσό 300,00€) 

 

Η δαπάνη συνολικού ποσού 3.400,00€ 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”. 

 
4. Οι δαπάνες για τα ηχοφωτιστικά και τα έντυπα του εορτασμού του “Αη Γιάννη του Κλήδονα” και των “Αποστόλων 

Πέτρου και Παύλου”, καθώς επίσης για το catering για τον εορτασμό του “Αη Γιάννη του Κλήδονα”, θα καλυφθούν 
από τις ετήσιες συμβάσεις του Δήμου. 

 

Β. 
1. Την αναγκαιότητα υλοποίησης της εκδήλωσης για τον εορτασμό του “Αγίου Παντελεήμονα”, την Πέμπτη, 27 Ιουλίου 

2017 στην πλατεία Ν. Πλαστήρα Κρυονερίου και ώρα 21:30 μ.μ. και του “Αι Γιάννη του Κλήδονα” την Παρασκευή 23 
Ιουνίου 2017 στο Κρυονέρι επί των οδών Φιλελλήνων και Αγίου Παντελεήμονα 

2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τον εορτασμό του “Αγίου Παντελεήμονα” και του “Αι Γιάννη του Κλήδονα” ,  

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

4412/2016) της δημιουργίας, εκτέλεσης μουσικού προγράμματος και συμμετοχής της παρακάτω μουσικού (θα 

συστήσει ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής – βιολί, κλαρίνο, μπουζούκι, ντραμς και μπασο) με την αντίστοιχη αμοιβή, 

η οποία κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία η εκδήλωση του “Αγίου Παντελεήμονα”  : 

• Σπυριδούλα Γιαννάκη - Κονιτοπούλου (δημιουργία, εκτέλεση μουσικού προγράμματος και συμμετοχή) 

Διεύθυνση: Φλωρίνης 3 τ.κ. 13676, Θρακομακεδόνες ΑΦΜ: 118193787 ΔΟΥ: Αχαρνών, έναντι αμοιβής 

4,000,00€ συμπ. ΦΠΑ (επί της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται παρακράτηση φόρου 20% + ΦΠΑ 24%) 

 

Η δαπάνη συνολικού ποσού 4.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 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” 

 

4. Η δαπάνη για τα ηχοφωτιστικά τόσο του εορτασμού του “Αγίου Παντελεήμονα”, όσο και του “Αι Γιάννη του Κλήδονα”,  

θα καλυφθεί από τις ετήσιες συμβάσεις του Δήμου 
 
 
 
 
 
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    
Υπογραφή    
Ημερ/νία    

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 


