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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Διήμερη εκδήλωση της παιδικής χορωδίας Δήμου Διονύσου.   

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 Ν.4412/2016/αρθρο 118/απευθείας ανάθεση.  
 

Α) Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου για  την πραγματοποίηση διήμερης εκδήλωσης της  
παιδικής χορωδίας του Δήμου Διονύσου που θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 
Μαρτίου 2017 στο αμφιθέατρο των Αρσακείων Τοσιτσείων σχολείων Εκάλης το 
οποίο παραχωρήθηκε ευγενώς χωρίς αντίτιμο από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρία για 
τη διενέργεια της συγκεκριμένης εκδήλωσης. 

Την πρώτη ημέρα 4 Μαρτίου 2017 θα πραγματοποιηθεί φεστιβάλ παιδικών 
χορωδιών στο οποίο θα συμμετέχουν χορωδιακά σχήματα από όλη την Ελλάδα.  

 Τη δεύτερη ημέρα 5 Μαρτίου 2017 θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση μιας 
μουσικής παράστασης, αφιερωμένης στους μεγάλους Έλληνες συνθέτες και στον 
τρόπο με τον οποίο το έργο τους, ως σύζευξη λόγου και μουσικής, επηρέασε βαθιά 



την ελληνική κοινωνία. Πρόκειται για ένα μουσικό δρώμενο, κατά το οποίο η 
παιδική χορωδία του Δήμου μας, με την παρουσία πολυμελούς ορχήστρας θα 
πλαισιώνεται από καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως οι Βασίλης Λέκκας τραγούδι, 
Τζένη Μπότση δραματοποίηση – απαγγελία, Κώστας Ζαριδάκης,  στενός 
συνεργάτης του Μάνου Χατζιδάκι, σολίστας στο μπουζούκι. 
 
 Β)Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η έγκριση της σχετικής δαπάνης και η 
διάθεση ποσού  8.439  ευρώ συμ/νου ΦΠΑ η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι:   
 
1. ΑΜΟΙΒΗ ΛΕΚΚΑ:         924,00 ευρώ       
2. ΑΜΟΙΒΗ ΜΠΟΤΣΗ:         875,00 ευρώ       
3. ΑΜΟΙΒΗ ΖΑΡΙΔΑΚΗ-ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ:    4.000,00 ευρώ    
4. ΗΧΟΣ-ΦΩΤΑ-ΗΧΟΛΗΨΙΑ:     2.640,00 ευρώ      
ΣΥΝΟΛΟ:       8.439,00 ευρώ   
 
 Από την ανωτέρω συνολική δαπάνη, το ποσό των 3.000 ευρώ θα καλυφθεί 
από δωρεά προς το σκοπό αυτό,  της τράπεζας Πειραιώς  σύμφωνα και με την με 
αριθμό 413/2016 απόφαση αποδοχής δωρεάς της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Διονύσου. 
  Οι  δαπάνες με την αρίθμηση 1,2 και 3 συνολικού ποσού 5.799,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα βαρύνουν τον ΚΑ εξόδων 15.6471.0004 με 
την ονομασία “Αμοιβές καλλιτεχνών”, CPV:799521003, η δαπάνη με την αρίθμηση 
4 συνολικού πόσου 2.640,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει τον  
ΚΑ εξόδων 15.6471.0005  «Διήμερη εκδήλωση παιδικής χορωδίας Δ Διονύσου 4 & 
5 Μαρτίου 2017», CPV:799521003  του προϋπολογισμού ο.ε 2017  ο οποίος 
ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθ. 228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και 
επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 107119/38932/30.1.2017 Απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
 Η ανάθεση της υπηρεσίας για την αμοιβή καλλιτεχνών θα πραγματοποιηθεί 
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

H ανάθεση για την ηχοφωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης θα 
πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω το ΔΣ καλείται να εγκρίνει: 

1. Την αναγκαιότητα για  την πραγματοποίηση διήμερης εκδήλωσης της  

παιδικής χορωδίας του Δήμου Διονύσου στις 4 και 5 Μαρτίου 2017 στο 

αμφιθέατρο των Αρσακείων Τοσιτσείων σχολείων Εκάλης  

2. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση της πίστωσης και απ ευθείας ανάθεση για 

τους καλλιτέχνες όπως στον συνημμένο πίνακα: 

 

Καλλιτέχνης Χρημ ποσό Κ.Α. 

Βασίλης Λέκκας 924,00€ 15.6471.0004 

Τζένη Μπότση 875,00€ 15.6471.0004 

Κώστας Ζαριδάκης 4.000,00€ 15.6471.0004 

ΣΥΝΟΛΟ 5.799,00€  

 CPV:799521003. 

3. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση της πίστωσης και την απ’ ευθείας 

ανάθεση για την ηχοφωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης ποσού  2.640,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, από τον Κ.Α. 15.6471.0005 «Διήμερη 

εκδήλωση παιδικής χορωδίας Δ Διονύσου 4 & 5 Μαρτίου 2017» 

CPV:799521003. 
    Εσωτ. Διανομή   

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

 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
3. Γενικό Αρχείο 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
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