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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 
Θέμα: Διοργάνωση και εξειδίκευση πιστώσεων για το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2019 (Α’ Κύκλος) 

 - ΚΑΕ: 15.6471.0003 
 
Ένα ακόμα πολιτιστικό καλοκαίρι ξεκινά στo Δήμο Διονύσου, υποσχόμενο ξεχωριστές στιγμές καλλιτεχνικής έκφρασης και 
πολιτισμού, με ποικίλες εκδηλώσεις που περιγράφονται αναλυτικά ως κατωτέρω: 

1.  Διοργάνωση εκδήλωσης με το ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ “Η ΕΣΤΙΑ” με θέμα: “H οικογένεια σε στενή συνεργασία 

με τους παιδικούς σταθμούς” 

Ο Δήμος Διονύσου διοργανώνει με το ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ “Η ΕΣΤΙΑ” μια εκδήλωση με θέμα: “H οικογένεια σε στενή 
συνεργασία με τους παιδικούς σταθμούς”. 
Η Διοίκηση των Παιδικών Σταθμών στην προσπάθειά της για σταθμούς πρότυπα συνεχίζει να καινοτομεί μέσα από  
δράσεις που σκοπό έχουν να εξυπηρετήσουν την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, 
εφαρμόστηκε φέτος μία σύγχρονη μέθοδος, η μέθοδος Project, που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να διερευνούν την 
αναζήτηση του θέματος και να συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό των μαθησιακών τους στόχων μέσα από εμπειρίες και 
βιώματα που αντλούν από το περιβάλλον και την ευρύτερη κοινότητα. 
Μία από τις βασικές προτεραιότητες είναι η ενίσχυση της προσπάθειας αυτής με την ενεργή συμμετοχή των γονέων. 
Το κάθε τμήμα των παιδικών σταθμών με τη σειρά του, αφουγκράζεται, ακούει προσεκτικά και διαπιστώνει τις ανάγκες 
και τις επιθυμίες των παιδιών κάθε ηλικίας και σχεδιάζει το δικό του project για τα παιδιά του.  
Μέρος αυτής της προσπάθειας, καθώς και ψυχαγωγικό πρόγραμμα για τα παιδιά, θα παρουσιαστεί στην εκδήλωση που θα 
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και ώρα από 18:00 μ.μ. έως 22:00 μ.μ στο Κλειστό Δημοτικό Γήπεδο 
Διονύσου και αναμένεται να παρευρεθούν περί τα 1.000 άτομα. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται πλαστικά καθίσματα (600 τμχ), ηχοφωτιστικά (κατηγορία 7) και έντυπα (500 
προσκλήσεις, 1000 δίπτυχα, 30 αφίσες 50 Χ 70) που θα καλυφθούν από τις σχετικές ετήσιες συμβάσεις. 
Το ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ “Η ΕΣΤΙΑ” θα αναλάβει το ψυχαγωγικό πρόγραμμα (ανιματερ), τη μουσικοχορευτική παράσταση (με 
όλους τους συντονιστές και οργανωτές), τα σκηνικά και την επίστρωση μοκέτας για την προστασία του ξύλινου 
πατώματος. 
 
2. Συνδιοργάνωση Παιδικής Μουσικοθεατρικής Παράστασης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγ. Στεφάνου 

“ΕΜΠΝΕΥΣΙΣ” 
 
Ο Δήμος Διονύσου με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγ. Στεφάνου “ΕΜΠΝΕΥΣΙΣ” συνδιοργανώνουν μια παιδική 
μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο “Ο Βασιλιάς Τζίτζικας και η Επανάσταση των Μυρμηγκιών”, βασισμένο στον γνωστό 
μύθο του Αισώπου “Ο Τζίτζικας και ο Μέρμηγκας”. 
Σε αυτήν την παράσταση τα παιδιά έρχονται σε άμεση επαφή με τα μουσικά όργανα, τα οποία παίζουν ζωντανά μπροστά 
τους. Πρόκειται δηλαδή για μια ένα θεατρικό παιχνίδι που συνοδεύεται από μια μικρή ορχήστρα. 
Αναπτύσσοντας και εξελίσσοντας το μύθο του Αισώπου “Ο Τζίτζικας και ο Μέρμηγκας”, ο Γιώργος Χατζής (βραβευμένος 
με Global Music Award μουσικοσυνθέτης, ηθοποιός και μαέστρος των Αγάμων Θυτών) και η Πελαγία Πλαγιανάκου 
(ηθοποιός, φιλόλογος, συγγραφέας) δημιουργούν ένα πρωτότυπο μουσικοθεατρικό παραμύθι, έχοντας ως κύριο όπλο 
τους τη δύναμη της μουσικής, το χιούμορ αλλά και τη θεατρικότητα που ευαισθητοποιεί μικρούς και μεγάλους. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ., στο ΠΠΚ Αγ. Στεφάνου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 
 Αμοιβές συντελεστών παράστασης: (Πρωτότυπη μουσική σύνθεση – Σκηνοθεσία: Γιώργος Χατζής, Κείμενο – Στίχοι 

τραγουδιών – Σύλληψη: Πελαγία Πλαγιανάκου – Γιώργος Χατζής, Κοστούμια: Μαρία Αθανασοπούλου, Σκηνικά: 
Παύλος Λουτσίδης – Πελαγία Πλαγιανάκου, Χορογραφίες: Δέσποινα Τσουκαλά, Φροντιστής: Άγγελος Καρύδης, 
Γραφικά: Νίκος Τσάφος. Παίζουν οι: Γιώργος Χατζής, Πελαγία Πλαγιανάκου, Αλέξανδρος Ζουγανέλης, Χαρά Στάθη, 
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Απόστολος Παπαπέτρος, Μιχάλης Δάρμας) και έξοδα μετακίνησης και στησίματος σκηνικού, καθώς και του 
εξοπλισμού της παράστασης, στην εταιρεία “Create4Art AMKE” (Δράσεις Πολιτισμού). 

 Ηχοφωτιστική κάλυψη που θα καλυφθεί από την σχετική ετήσια σύμβαση (κατηγορία 7). 
 Εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων που θα καλυφθούν από την σχετική ετήσια σύμβαση (100 αφίσες). 
 Μικρό Κέρασμα που θα καλυφθεί από την σχετική ετήσια σύμβαση (2 κ. τρίγωνα χορτοπιτάκια, 2 κ. πιτάκια κουρού 

με τυρί φέτα, 2 τμχ. μπόμπες ζαμπόν – τυρί, 2 κ. σαντουιτς μίνι ζαμπόν – τυρί – μαγιονέζα – μαρούλι, 2 κ. 
λουκανικοπιτάκια, 2 κ. τρουφάκια σοκολάτας, 10 τμχ. χυμοί πορτοκάλι – μήλο – ανάμεικτος, 30 τμχ. νερά, 2 πακέτα 
πλαστικά ποτήρια, 100 τμχ. χαρτοπετσέτες) 

Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 2.356,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του 
Δήμου ο.ε. 2019.  

3. Υλοποίηση της τελετής λήξης των επιμορφωτικών μαθημάτων του Δήμου Διονύσου στην Άνοιξη 

Τα επιμορφωτικά μαθήματα του Δήμου Διονύσου στην Άνοιξη γιορτάζουν την λήξη της φετινής χρονιάς με μια όμορφη 
γιορτή. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 και ώρα 18:30 – 21:00 μ.μ., στο Κλειστό Δημοτικό 
Γήπεδο Διονύσου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται ηχοφωτιστική κάλυψη (κατηγορία 7) και εκτύπωση εντύπων (100 αφίσες, 200 
δίπτυχα, 200 έπαινοι) που θα καλυφθούν από τις σχετικές ετήσιες συμβάσεις του Δήμου. 
 
4. Συνδιοργάνωση του εορτασμού του Αη Γιάννη του Κλήδονα στην ΔΚ Κρυονερίου με τον Πολιτιστικό 

Σύλλογο Γυναικών Κρυονερίου 
 
Ο Δήμος Διονύσου προτίθεται να συνδιοργανώσει με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Κρυονερίου την αναβίωση του 
Μικρασιατικού εθίμου του Άη Γιάννη του Κλήδονα στην ΔΚ Κρυονερίου, το οποίο συμπληρώνει φέτος 17 χρόνια. Στην 
εκδήλωση θα γίνει αναπαράσταση του εθίμου του Άη Γιάννη του Κλήδονα, θα συμμετέχουν τμήματα παραδοσιακών 
χορών και θα υπάρχει ζωντανή ορχήστρα. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019 και ώρα 21:00 μ.μ., στις οδούς Αγ. Παντελεήμονος και 
Φιλελλήνων στο Κρυονέρι. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 
 Αμοιβή 5μελούς ορχήστρας δημοτικής μουσικής (Κλαρίνο, Βιολί, Κιθάρα, Κρουστά, Τραγούδι) στην εταιρεία 

“ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ” (Υπηρεσίες Εκτέλεσης Μουσικών Έργων). 
 Ηχοφωτιστική κάλυψη που θα καλυφθεί από την σχετική ετήσια σύμβαση (κατηγορία 7). 
 Εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων (100 αφίσες) που θα καλυφθούν από την σχετική ετήσια σύμβαση. 

Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 1.845,12 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του 
Δήμου ο.ε. 2019.  
 
5. Συνδιοργάνωση, του Δήμου Διονύσου με το  Σωματείο “Οικισμός Ρέας”, συναυλίας με τον Στέφανο 

Κορκολή 
 

Ο Δήμος Διονύσου με το Σωματείο “Οικισμός Ρέας” συνδιοργανώνουν μουσική συναυλία για το καλοκαίρι του 2019.  
Ο διεθνούς φήμης συνθέτης και πιανίστας Στέφανος Κορκολής μαζί με την εξαιρετική Σοφία Μανουσάκη, μας ταξιδεύουν 
στον μαγικό κόσμο της μελοποιημένης ποίησης. Θα ακουστούν συνθέσεις μεγάλων δημιουργών (Θεοδωράκης, 
Χατζηδάκις, Μικρούτσικος, Λάγιος, Σπανός), όπως επίσης και μελοποιημένα ποιήματα των Κ.Π. Καβάφη, Ο. Ελύτη, Γ. 
Σεφέρη (σε πρώτη εκτέλεση), σε σύνθεση Στ. Κορκολή. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 03 Ιουλίου 2019 και ώρα 21:00 μ.μ., στην Πλατεία Σεμέλης στη 
Δροσιά. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται: 
 Αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας με τον Στέφνανο Κορκολή (Ερμηνεία: 

Σοφία Μανουσάκη, Σαξόφωνο – Φλάουτο: Βασίλης Δεφίγγος, Κιθάρα: Κωστής Πυρένης, Πιάνο: Στέφανος Κορκολής) 
στην εταιρεία “PRODUCTIONCELESTIAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΚΕ - ΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ” (Καλλιτεχνικές – 
Ψυχαγωγικές Εκδηλώσεις, Διαφημιστικές – Δισκογραφικές Υπηρεσίες). 

 Ηχοφωτιστική κάλυψη που θα καλυφθεί από την σχετική ετήσια σύμβαση (κατηγορία 7). 
 Εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων που θα καλυφθούν από την σχετική ετήσια σύμβαση (100 αφίσες, 200 δίπτυχα, 

200 προσκλήσεις). 
 Τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων (400 τμχ.) που θα καλυφθούν από την σχετική ετήσια σύμβαση. 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 6.820,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” 
του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2019.  
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6. Διοργάνωση της μαθητικής συναυλίας της Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου 

 
Η Μουσική Σχολή του Δήμου Διονύσου απαριθμεί πολλά χρόνια προσφοράς στους Δημότες. Σε αυτήν διδάσκουν 
διπλωματούχοι, έμπειροι καθηγητές επιβεβαιώνοντας το κύρος και το επίπεδο των σπουδών που παρέχεται στα παιδιά. 
Κάθε χρόνο, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, οι μικροί μαθητές παρουσιάζουν μια συναυλία αφήνοντας πάντα τις 
καλύτερες εντυπώσεις στο κοινό για την τεχνική τους αλλά και την ποιότητα της μουσικότητας που έχουν διδαχτεί από 
τους καθηγητές τους. 
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 12 και την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 και ώρα 19:00 – 22:00 μ.μ. στο ΠΠΚ 
Κρυονερίου. Θα λάβουν μέρος μικρά μουσικά σχήματα από περίπου 40 παιδιά, με τη συμμετοχή των καθηγητών τους.  
Το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί θα αφορά σε λόγια ελληνική και ξένη μουσική συνοδεία ακουστικών και ηλεκτρικών 
κιθάρων, ντραμς και πιάνο. 
Ο Δήμος θα καλύψει: 
 Τις ηχοφωτιστικές ανάγκες της εκδήλωσης που θα καλυφθούν από την σχετική ετήσια σύμβαση (12/06/2019 

κατηγορία 3 και 13/06/2019 κατηγορία 2). 
 Την εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων που θα καλυφθούν από την σχετική ετήσια σύμβαση του Δήμου (100 αφίσες, 

400 δίπτυχα, 200 έπαινοι). 
 Μικρό Κέρασμα που θα καλυφθεί από την σχετική ετήσια σύμβαση (για κάθε ημέρα: 1 τμχ. μπόμπα γαλοπούλα – 

τυρί – μαγιονέζα, 1 κ. σαντουιτς μίνι ζαμπόν – τυρί – μαρούλι – μαγιονέζα, 1 κ. πιτάκια κουρού με τυρί φέτα, 1 κ. 
τρουφάκια σοκολάτας, 1 κ. εκλαιράκια, 10 τμχ. χυμοί πορτοκάλι – μήλο – ανάμεικτος, 30 τμχ. νερά, 2 πακέτα 
πλαστικά ποτήρια, 100 τμχ. χαρτοπετσέτες) 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
1. 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. 
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…” 

2. 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)”  

3. 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, (…)”, 

4. 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 

5. 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” 

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. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, το οποίο 
έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 19REQ004733889 

8. Το από 03-04-2019 αίτημα του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ “Η ΕΣΤΙΑ” (αρ. πρωτ. 14722/03-04-2019 Δήμου Διονύσου), το από 
21-01-2019 αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Στεφάνου “ΕΜΠΝΕΥΣΙΣ” (αρ. πρωτ. 5634/28-01-2019 Δήμου 
Διονύσου), το από 14-03-2019 (αρ. πρωτ. 5634/28-01-2019 Δήμου Διονύσου) αίτημα της υπευθύνου για τα 
επιμορφωτικά μαθήματα του Δήμου Διονύσου στην Άνοιξη, το αρ. πρωτ. 20/03-04-2019 (αρ. πρωτ. 14664/03-04-
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2019 Δήμου Διονύσου) αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Κρυονερίου, το από 04-03-2019 (αρ. πρωτ 
11135/04-03-2019 Δήμου Διονύσου) Αίτημα του Σωματείου Οικισμός Ρέας για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό, το 
από 29/03/2019 (αρ. πρωτ. 14239/29-03-2019 Δήμου Διονύσου) αίτημα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Μουσικής 
Σχολής Δήμου Διονύσου 

9. Η από 03/04/2019 (αρ. πρωτ. 14783/03-04-2019 Δήμου Διονύσου) προσφορά της εταιρείας “Create4Art AMKE” 
(Δράσεις Πολιτισμού), η από 02/04/2019 (αρ. πρωτ. 14758/03-04-2019 Δήμου Διονύσου) προσφορά της εταιρείας 
“ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ” (Υπηρεσίες Εκτέλεσης Μουσικών Έργων), η από 03/04/2019 (αρ. πρωτ. 14669/03-
04-2019 Δήμου Διονύσου) προσφορά της εταιρείας “PRODUCTIONCELESTIAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΚΕ - ΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΡΓΥΡΙΟΣ” (Καλλιτεχνικές – Ψυχαγωγικές Εκδηλώσεις, Διαφημιστικές – Δισκογραφικές Υπηρεσίες). 

10. 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, 

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

12. Το γεγονός ότι με βάσει τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η διοργάνωση και εξειδίκευση πιστώσεων για το 
Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2019 (Α’ Κύκλος), ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, 

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

 
1. Τη διοργάνωση εκδηλώσεων για το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2019 (Α’ Κύκλος) του Δήμου Διονύσου όπως 

περιγράφονται στο σκεπτικό της εισήγησης. 
2. Την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 2.356,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση 

(αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) στην εταιρεία “Create4Art AMKE” (Δράσεις Πολιτισμού) για την επιμέλεια, παραγωγή 
και εκτέλεση της παιδικής θεατρικής παράστασης “Ο Βασιλιάς Τζίτζικας και η Επανάσταση των Μυρμηγκιών”, σε 
συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγ. Στεφάνου “ΕΜΠΝΕΥΣΙΣ”, την Κυριακή 12 Μαΐου 2019, σε βάρος του 
ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2019. 

 “Create4Art AMKE” (Δράσεις Πολιτισμού) Διεύθυνση: Μουσών 3, Αλεξανδρούπολη τ.κ. 68100 ΑΦΜ: 
997332668 ΔΟΥ: Αλεξανδρούπολης, έναντι αμοιβής 2.356,00 € συμπ. ΦΠΑ 

3. Την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.845,12 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση 
(αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) στην εταιρεία “ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ” (Υπηρεσίες Εκτέλεσης Μουσικών 
Έργων) για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση του μουσικού προγράμματος για τη συνδιοργάνωση του 
εορτασμού του Αη Γιάννη του Κλήδονα στην ΔΚ Κρυονερίου με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Κρυονερίου με 
πενταμελή ορχήστρα (τραγουδιστής, κλαρίνο, κιθάρα, βιολί και κρουστά) το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019, σε βάρος του 
ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2019. 
 “ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ” (Υπηρεσίες Εκτέλεσης Μουσικών Έργων) Διεύθυνση: Χρυσοστόμου 

Σμύρνης 12, Ν. Πεντέλη τ.κ. 15236  ΑΦΜ: 125708950 ΔΟΥ: Χαλανδρίου, έναντι αμοιβής 1.845,12 € συμπ. ΦΠΑ 
4. Την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 6.820,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση 

(αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) στην εταιρεία “PRODUCTIONCELESTIAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΚΕ - ΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΡΓΥΡΙΟΣ” (Καλλιτεχνικές – Ψυχαγωγικές Εκδηλώσεις, Διαφημιστικές – Δισκογραφικές Υπηρεσίες) για την επιμέλεια, 
παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας με τον Στέφανο Κορκολή σε συνδιοργάνωση με το Σωματείο 
“Οικισμός Ρέας”, την Τετάρτη 03 Ιουλίου 2019 στη πλατεία Σεμέλης στη Δροσιά, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με 
την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2019. 

 “PRODUCTIONCELESTIAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΚΕ - ΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ” (Καλλιτεχνικές – 
Ψυχαγωγικές Εκδηλώσεις, Διαφημιστικές – Δισκογραφικές Υπηρεσίες) Διεύθυνση: Πρεβέζης 28-30, 
Άγιος Δημήτριος τ.κ. 17342 ΑΦΜ: 059964803 ΔΟΥ: Αγίου Δημητρίου, έναντι αμοιβής 6.820,00 € συμπ. ΦΠΑ 

5. Την κάλυψη των δαπανών για πλαστικά καθίσματα, ηχοφωτιστικά, μικρό κέρασμα και διαφημιστικά έντυπα, που θα 
καλυφθούν από τις ετήσιες συμβάσεις του Δήμου όπως περιγράφονται στο σκεπτικό της εισήγησης. 

 
 
 
Εσωτ. Διανομή   

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

 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
3. Γενικό Αρχείο 

 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Κοινωνικών Δομών 
 
 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑΣ 


