
 1 

 

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

Άνοιξη, 16 Φεβρουαρίου 2017 

Αρ. Πρωτ.: 4649 

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 ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Θέμα: ‘Εγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιμόρφωσης 
στον Δήμο 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. Το 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)”, 

4. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας για την υλοποίηση πολιτιστικών και 
καλλιτεχνικών δράσεων επιμόρφωσης, ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ο Δήμος Διονύσου έχει μακρόχρονη παράδοση να παρέχει στους δημότες του προγράμματα και μαθήματα 
πολιτιστικής και καλλιτεχνικής επιμόρφωσης με σκοπό την κάλυψη πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών 
αναγκών τους καθώς και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων και ταλέντων τους. 

Τα μαθήματα τυγχάνουν της ευρείας αποδοχής και της ένθερμης υποστήριξης των δημοτών οι οποίοι συμμετέχουν 
σε αυτά. Υλοποιούνται κυρίως στους κλειστούς χώρους του Δήμου όπως είναι τα Πολιτιστικά Κέντρα: Αγίου 
Στεφάνου, Διονύσου, Δροσιάς, Κρυονερίου και αίθουσα δραστηριοτήτων στην Άνοιξη.  

Τα μαθήματα απευθύνονται σε δημότες και κατοίκους του Δήμου Διονύσου. 

Ο συνολικός αριθμός ωφελουμένων που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τα εν λόγω μαθήματα πολιτιστικής και 
καλλιτεχνικής επιμόρφωσης του Δήμου Διονύσου ανέρχεται – κατ’ εκτίμηση – στους 1.500 δημότες και κατοίκους. 

Οι δράσεις πολιτιστικής και καλλιτεχνικής επιμόρφωσης προτείνεται να ανατεθούν σε εταιρεία (Ανάδοχος) η οποία 
με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό θα αναλάβει την υλοποίηση των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών τμημάτων 
του Δήμου Διονύσου. Οι προς ανάθεση παρεχόμενες υπηρεσίες συνίστανται στη διάθεση κατάλληλου προσωπικού 
– ανθρώπινου δυναμικού για τη στελέχωση και λειτουργία των επιμορφωτικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 
τμημάτων του Δήμου Διονύσου. 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης με τον Ανάδοχο θα έχει έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της και λήξη την 31 
Δεκεμβρίου 2017. 
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Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι υπηρεσίες που πρόκειται να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος με τη διάθεση 
κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού συνίστανται στις ακόλουθες δραστηριότητες: 

α) Θεατρικές ομάδες ενηλίκων και νέων, που μέσα από την καλλιέργεια της θεατρικής αγωγής και έκφρασης, 
στοχεύουν στην οργανωμένη παράσταση, ακολουθώντας τη διαδρομή από το θεατρικό παιχνίδι στην θεατρική 
παράσταση. 

β) Χορωδίες παιδιών και ενηλίκων με στόχο τη μουσική καλλιέργεια και τη δυνατότητα έκφρασης μέσα από το 
ποιοτικό τραγούδι. 

γ) Τμήματα εκμάθησης μουσικών οργάνων για ενηλίκους και νέους στοχεύοντας στην καλλιέργεια της μουσικής 
αγωγής 

δ) Τμήματα λαϊκής παράδοσης με στόχο την ανάπτυξη και τη λειτουργία ισχυρών δεσμών των δημοτών με τις ρίζες 
της πατρίδας μας. 

ε) Τμήματα εικαστικών τεχνών με στόχο την ανάπτυξη της αισθητικής αγωγής της καλλιτεχνίας και της 
δημιουργικότητας. 

Πιο συγκεκριμένα τα τμήματα – μαθήματα επιμόρφωσης που προτείνεται να λειτουργήσουν, χωρίς αυτό να είναι 
περιοριστικό, είναι τα κάτωθι: 

Θεατρικές ομάδες (Άγιος Στέφανος, Άνοιξη, Δροσιά), Χορωδία Ενηλίκων (Άγιος Στέφανος), Παιδική Χορωδία 
(Κρυονέρι), Παιδική Μπαντίνα (Άγιος Στέφανος), Τμήματα Λαϊκής Παράδοσης (Άγιος Στέφανος, Άνοιξη, Διόνυσος, 
Κρυονέρι, Σταμάτα), Τμήματα Ζωγραφικής ενηλίκων (Δροσιά, Κρυονέρι), Τμήματα Ζωγραφικής παιδιών (Δροσιά, 
Κρυονέρι), Τμήματα Αγιογραφίας (Σταμάτα), Τμήματα Κιθάρας (Κρυονέρι, Διόνυσος), Τμήματα Πιάνου (Κρυονέρι), 
Τμήματα Φωνητικής (Κρυονέρι), Τμήματα Μπουζουκιού (Κρυονέρι), Τμήματα Φωτογραφίας (Άγιος Στέφανος, 
Διόνυσος). 

Το προϋπολογιζόμενο κόστος για τον Δήμο Διονύσου προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που 
αναλαμβάνει για την υλοποίηση των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιμόρφωσης σύμφωνα με τις 
εκτιμώμενες ώρες μαθημάτων, προετοιμασίας, εκθέσεων, προβών, παραστάσεων κ.λπ. ανέρχεται σε 163.412,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ.15.6474.0004 µε την ονομασία «Έξοδα μαθημάτων καλλιτεχνικής 
επιμόρφωσης και προγραμμάτων αθλητισμού για την κάλυψη των καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών 
αναγκών των δημοτών» του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2017. 

Η ανάθεση του έργου προτείνεται να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού και η διάθεση πίστωσης θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει 
κατάλληλο μόνιμο προσωπικό για την υποστήριξη των προγραμμάτων απαιτείται η επιλογή αναδόχου με την 
προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Επισημαίνεται η 
δυνατότητα του Δήμου να επιβάλει το κατάλληλο προσωπικό που θα απασχοληθεί στα προγράμματα, σε 
περίπτωση που δεν είναι αποδεκτές οι προτάσεις του αναδόχου, σύμφωνα με πρόβλεψη που θα περιληφθεί στους 
όρους του διαγωνισμού. 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 

1. Την (αναγκαιότητα) υλοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιμόρφωσης στον Δήμο Διονύσου  
2. Την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την υλοποίηση πολιτιστικών 

και καλλιτεχνικών δράσεων επιμόρφωσης για δημότες και κατοίκους του Δήμου Διονύσου που ανέρχεται σε 
163.412,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 
(163.412,00) € σε βάρος του ΚΑ.15.6474.0004 µε την ονομασία «Έξοδα μαθημάτων καλλιτεχνικής 
επιμόρφωσης και προγραμμάτων αθλητισμού για την κάλυψη των καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών 
αναγκών των δημοτών» του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2017. 

 

 

Κοινοποίηση: 1) Τμήμα Λογιστηρίου 
Εσωτ. Διανομή   

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

 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
3. Γενικό Αρχείο 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ 


