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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..9η/2020.. 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ        της 18
ης

-02-2020 

Οικονομική Επιτροπή 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01     

Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..72/2020.. 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 Από το Πρακτικό της..9ης/18-02-2020...Δημόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής. 
Σήμερα την ..18η Φεβρουαρίου 2020.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονομική 
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου  Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ..4359/14-01-2020..πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. 
Ιωάννη Τσουδερού, κατόπιν απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, που 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο ΕΗΔ:« Έγκριση Πρακτικών Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου για την Προμήθεια –Εγκατάστασης Ηλεκτρολογικών Πινάκων Αντλιοστασίου 
του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 2ο ΕΗΔ:« Εξειδίκευση δαπάνης για τη συμμετοχή της Junior - Παιδικής - Νεανικής 
Χορωδίας Δήμου Διονύσου στην ηχογράφηση & βιντεοσκόπηση του επετειακού άλμπουμ 
για το “Έπος του 40». 

 ΘΕΜΑ 3ο ΕΗΔ:«Εξειδίκευση δαπάνης για την πραγματοποίηση Παραστάσεων 
Θεατρικής Ομάδας Αγ. Στεφάνου και Συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής 
Χορωδίας Δήμου Διονύσου στον Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό Χ.Ο.Ν. 
(Χορωδία και Ορχήστρα Νέων) – ΚΑΕ 15.6471.0003». 

ΘΕΜΑ 4ο ΕΗΔ:« Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 7.806,02 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%) σε βάρος του Κ.Α. των εξόδων 10.6474.0003, που αφορά την υλοποίηση 
Φιλοξενίας - Γάλλων μαθητών στο πλαίσιο της ανταλλαγής μαθητών του Γυμνασίου 
Δροσιάς και του Γυμνασίου Κρυονερίου και μαθητών του College Michel Colucci της 
πόλης Rougemont-le Chateau της Γαλλίας βάσει του υπογραφέντος Συμφώνου-Πλαισίου 
Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Διονύσου και Rougemont-le Chateau της Γαλλίας, και 
έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής». 
ΘΕΜΑ 1ο:«Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών 
αναδόχων για υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας». 
ΘΕΜΑ 2ο:«Έγκριση Πρακτικών Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου για υπηρεσίες Συντήρησης και Ανάπλασης Πρασίνου και Συντήρησης 
Συστημάτων Αυτόματου Ποτίσματος». 
ΘΕΜΑ 3ο:«Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Οικοδομικών 
Υλικών και Χρωμάτων συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00.€ συμ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ, 24% και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 4ο:«Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης της αριθ. 36223/25-09-
2019(19SYMV005613492 2019-09-25) σύμβασης για την «Προμήθεια Ψυχρού 
Ασφαλτομίγματος», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ.1περ. α΄ του Ν4412/2016». 
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ΘΕΜΑ 5ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση κοινωνικών δομών του 
Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 6ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ-ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΕΝΩΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ” για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία  “ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ –ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου 
Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 10ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 11ο:«Εξειδίκευση δαπάνης για την πραγματοποίηση αποκριάτικων εκδηλώσεων». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη: 
 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τσουδερός Ιωάννης, Aντιπρόεδρος.       1. Καλαφατέλης Ιωάννης   
2. Κριεμάδης Στέφανος             2. Κουριδάκης Κωνσταντίνος   
3. Λακαφώση Παναγιώτα  
4. Κρητικός Αθανάσιος 
5. Ζαμάνης Διονύσιος 
6. Τσούκας Παναγιώτης    
7. Τσεβάς Χρήστος 

                                                                                              
       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρουλάκη Ζωή Υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου. 
       Ο προεδρεύων Αντιπρόεδρος  εισηγήθηκε για το κατεπείγον του θέματος  λέγοντας 
ότι δεν υπάρχει περιθώριο χρόνου, διότι: 
α) Για την ανάθεση δημιουργίας σκηνικών, κουστουμιών κλπ. των παραστάσεων της 
Θεατρικής Ομάδας Αγ. Στεφάνου, απαιτείται ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) 
εβδομάδων από την ημερομηνία λήψης της Απόφασης ΟΕ. 
β) Για την κατοχύρωση συμμετοχής της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου 
στον Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό Χ.Ο.Ν. απαιτείται καταβολή παραβόλου μέχρι το 
τέλος του τρέχοντος μηνός. 

 

 
Η Οικονομική επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 
 Την εισήγηση 
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10. 

 
Αποφάσισε ομόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος. 
 
Αριθμός Απόφασης: 72/2020 
 

 ΘΕΜΑ 3ο ΕΗΔ:« Εξειδίκευση δαπάνης για την πραγματοποίηση Παραστάσεων 
Θεατρικής Ομάδας Αγ. Στεφάνου και Συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής 
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Χορωδίας Δήμου Διονύσου στον Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό Χ.Ο.Ν. 
(Χορωδία και Ορχήστρα Νέων) – ΚΑΕ 15.6471.0003». 

 
       O προεδρεύων Αντιπρόεδρος  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 

   Έχοντας υπόψη: 
 
1. Θεατρικές παραστάσεις της θεατρικής ομάδας Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου 

για το έτος 2020 
Η Θεατρική Ομάδα του Αγίου Στεφάνου δημιουργήθηκε το 2006 στον Δήμο Αγίου 
Στεφάνου. Από το 2012 η διοίκηση του “ΘΕΣΠΙΣ” ενέταξε την ομάδα στο Διαδημοτικό 
Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Επί τέσσερις συνεχείς χρονιές δουλειά όλων των 
μελών της ομάδας παρουσιάστηκε στο κοινό του Δήμου Διονύσου αλλά και σε άλλους 
οκτώ δήμους της Αττικής: Ταύρου, Ιλίου, Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Νίκαιας, Αγ. Παρασκευής και 
Μοσχάτου.  
Εκτός από τις συνεργασίες με σκηνοθέτες τον Σπύρο Κωτσόπουλο, την Μάνια 
Παπαδημητρίου και την Ευδοκία Σουβατζή, μέλη της ομάδας έχουν παρακολουθήσει 
σεμινάρια με τους Νίκο Σακαλίδη 2011, Στρατή Πανούριο 2012 και Στεφανία Γουλιώτη 
2014. 
Η φετινή μας παράσταση με τον προσωρινό τίτλο “Εγώ, Εσείς κι Ένα Πιάνο” συνιστά ένα 
διάλογο του θεάτρου με τη σύγχρονη καθημερινότητα. Η 15μελής ομάδα υποδύεται 
χαρακτήρες σε σύγκρουση με το περιβάλλον τους, με ισορροπία και “ανισορροπία”, 
πάθη και προσωπικές διαδρομές. Η παράσταση έχει τη μορφή ενιαίου έργου, που 
ωστόσο απαρτίζεται από κωμικές και δραματικές σκηνές, ελληνικού και ξένου 
ρεπερτορίου.  
Η σκηνοθεσία είναι της Ευδοκίας Σουβατζή. Τα σκηνικά και η ενδυματολογική επιμέλεια 
είναι της Ελένης Ρουφάνη. 
Οι παραστάσεις θα λάβουν χώρα στις 20,21,22,27,28,29 Μαρτίου 2020 και ώρα 20:00 – 
22:00μ.μ. στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (ΠΠΚ Αγ. Στεφάνου). 
Για τις ανάγκες των παραστάσεων θα χρειαστούν: 

 Προμήθεια υλικών για τη δημιουργία σκηνικών.  

 Ηχοφωτιστική κάλυψη που θα καλυφθεί από την σχετική ετήσια σύμβαση (κατηγορία 
5 ή κατηγορία 9 από την καινούρια σύμβαση). 

 Εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων (100 αφίσες, 400 δίπτυχα, 100 προσκλήσεις) που 
θα καλυφθούν από την σχετική ετήσια σύμβαση. 

Η προμήθεια των υλικών για τα σκηνικά προτείνεται να πραγματοποιηθεί με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται μέχρι του ποσού 
των 1.890,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την 
ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 
2020.  
 
2. Συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου στον 

Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό Χ.Ο.Ν. (Χορωδία και Ορχήστρα Νέων) 
Ο Πανελλήνιος διαγωνισμός της Χ.Ο.Ν. (Χορωδία και Ορχήστρα Νέων) επιτελεί ένα 
εξαιρετικό έργο με υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικές επιτροπές επί 34 χρόνια και αποτελεί 
μια θαυμάσια ευκαιρία για χορωδίες από όλη την Ελλάδα να παρουσιάσουν απαιτητικά 
προγράμματα, όπως ορίζει το ρεπερτόριο των ευρωπαϊκών χορωδιών.  
Σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν σημαντικό να συμμετέχουν τα παιδικά και νεανικά χορωδιακά 
σύνολα του Δήμου μας, τα οποία μέσα σε ενάμιση χρόνο λειτουργίας τους, έχουν 
καταφέρει να διακριθούν για την υψηλή καλλιτεχνική τους απόδοση και τον άψογο 
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συντονισμό στις χορογραφίες, καθώς ανήκουν στην κατηγορία των χορωδιών 
ScenicPop. 
Ειδικότερα, μετά την άψογη συμμετοχή των παιδιών στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Μιούζικαλ 
στη Θεσσαλονίκη, όπου κατέκτησαν τη β’ θέση στο Βραβείο Κοινού και το Διεθνές 
Φεστιβάλ Χορωδιών στο Ναύπλιο, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να διακριθούν στον 
Πανελλήνιο Διαγωνισμό, ο οποίος θα τους προσφέρει πολύτιμες εμπειρίες για τη 
μελλοντική τους εξέλιξη. 
Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται κάθε Απρίλιο στο Μέγαρο ΟΛΠ στον Πειραιά και 
συμμετέχουν εκατοντάδες μουσικοί από όλη την Ελλάδα και Μουσικά Σύνολα. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 04 Απριλίου 2020. 
Όλη η αποστολή, αποτελείται από τους χορωδούς, την ορχήστρα, τη μαέστρο, τη βοηθό 
μαέστρου, τους βοηθούς των φωνητικών ομάδων και την ομάδα των συνοδών γονέων. 
Σημειώνεται ότι οι γονείς θα υπογράψουν την ανάληψη της ευθύνης συνοδείας του 
παιδιού σε ειδικό έγγραφο, επειδή οι περισσότεροι χορωδοί είναι μικρά παιδιά. 
Οι τέσσερις (4) μουσικοί της ορχήστρας, με την χοροδιδάσκαλο και την βοηθό της, έχουν 
την υποχρέωση να συμμετέχουν σε  πρόβες διάρκειας 3,5 ωρών (κατά τις 2 τελευταίες 
πρόβες πριν τη συναυλία) και εμφάνιση την ημέρα της συναυλίας. Η τιμή προσφοράς δεν 
λογίζεται ως εκτός έδρας διότι τα έξοδα μετακίνησης με το πούλμαν θα καλυφθούν από 
τον Δήμο Διονύσου. 
Η μαέστρος και οι βοηθός της δεν θα αμειφθούν με έξτρα αμοιβή για τη συναυλία. 
 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 

 Παράβολο Συμμετοχής στη Διοργάνωση του Πανελληνίου Μουσικού Διαγωνισμού 
X.O.N. ποσού 280 € (τελική τιμή), σε λογαριασμό τραπέζης του Φορέα της 
Διοργάνωσης. Το παράβολο πρέπει να κατατεθεί μέχρι 28/02/2020 για να γίνει δεκτή η 
συμμετοχή μας. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής, το παράβολο δεν 
επιστρέφεται.  

 Μεταφορά με δύο πούλμαν 60 θέσεων, το κόστος των οποίων θα καλυφθεί από την 
ετήσια σύμβαση του Δήμου. Τα πούλμαν θα αναχωρήσουν την 04/04/2020 στις 
16:00μ.μ. από το Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου και θα επιστρέψουν την 04/04/2020 
το αργότερο μέχρι τις 22:00μ.μ. στον ίδιο χώρο. 

 Αμοιβή ορχήστρας (Πιάνο: Ηλίας Αργυρόπουλος, Φλάουτο: Μαρίνος Χατζάρας, 
Μπάσο: Γιώργος Ρούλος, Drums: Δημήτρης Βαρζαμπετιάν) 

 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 
1.880,00 € (τελική τιμή), σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2020. 
 
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) και τροποποιήθηκε ξανά με την παρ. 1, του άρθρου 14 “Ρύθμιση 
Οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ” του Ν. 4625/2019 “Ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις” (ΦΕΚ Α' 139/31-08-
2019): 
 “Ειδικότερα ο Δήμαρχος […] 
…ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των 
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
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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 της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων 
που χρήζουν εξειδίκευσης. 
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 άρθρο 206 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), παρ. 1: 
“Δεν απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. [….] 
απαιτείται προηγούμενη αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αν η 
εκτιμώμενη αξία αυτής υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο απευθείας 
ανάθεσης από τον δήμαρχο.” 

3. Τα άρθρα 203, 204, 205 και 207 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), 

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 αρ. πρωτ. 65483/20-09-2019 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. - Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. με 
θέμα: “Εφαρμογή των διατάξεων της περιπτ. (ε) της παρ. 1 του αρ. 58 του Ν. 
3852/2010”: 
“Από τη δημοσίευση του Ν. 4652/2019 και εφεξής και εφόσον το δημοτικό συμβούλιο 
δεν έχει κάνει την σχετική εξειδίκευση, αρμόδιο προς τούτο όργανο είναι η οικονομική 
επιτροπή” 

6. 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)”  

7. Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) 
“Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”, που διέπουν τη διαδικασία της 
ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των κωδικών του δημοτικού προϋπολογισμού, 
όπως έχουν τροποποιηθεί από τον Ν. 4438/16, ΦΕΚ-220 Α/28-11-16 “Εναρμόνιση 
της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για 
καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των 
Οδηγιών 2008/ 48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010, 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών” 

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. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 που διέπουν τη λειτουργία της 
Οικονομικής Επιτροπής 
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10. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 “Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής – 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010” 

11. Την παράγραφο 1, του άρθρου 3 “Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και 
Περιφερειών”, του Ν. 4623/2019 “Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις 
για τη ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα” (ΦΕΚ Α' 134/09-08-2019),   

12. Την εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του Υπουργείου 
Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) 

13. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

14. Το άρθρ. 118 (Απευθείας Ανάθεση) του Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)”  

15. Τις ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης των 
αναθέσεων 

16. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 
(ΑΔΑΜ) 20REQ006302526 

17. Την υπ΄αρίθμ. 500/201 (ΑΔΑ: 6Ρ51Ω93-ΑΦΦ) ΑΔΣ σχετικά με την Έγκριση του 
Προϋπολογισμού Δήμου Διονύσου ο.ε. 2020, η οποία επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 
5978/1537/14-01-2020 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στο Δήμο 4386/14-02-2020, 

18. Την υπ’ αριθμ. 4505/34366/09-09-2019 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στoν Αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικής 
Πολιτικής κo Νικόλαο Καρυστινό, 

19. Την ανάγκη του Δήμου για τη συγκεκριμένη εξειδίκευση, η οποία συντελεί άμεσα 
στην εκπλήρωση των σκοπών της υπηρεσίας, 

 
Προτείνεται η ΟΕ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 
 
1. Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.890,00 € συμπ. ΦΠΑ και τον τρόπο εκτέλεσης με 

απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) για δαπάνη προμήθειας υλικών για 
σκηνικά των θεατρικών παραστάσεων της θεατρικής ομάδας Αγίου Στεφάνου Δήμου 
Διονύσου για το έτος 2020, στις 20,21,22,27,28,29 Μαρτίου 2020 και ώρα 20:00 – 
22:00 μ.μ. στο ΠΠΚ Αγ. Στεφάνου, σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0003, με την ονομασία 
“Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2020. 

2. Την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.600,00 € (τελική τιμή) για την Εταιρεία 
“ARTSYNTHESIS” που θα αναλάβει  την επιμέλεια ορχήστρας στη συμμετοχή της 
Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου στον “Πανελλήνιο Μουσικό 
Διαγωνισμό Χ.Ο.Ν.” το Σάββατο 04 Απριλίου 2020 στο Μέγαρο ΟΛΠ Πειραιά, σε 
βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων” 
του προϋπολογισμού ο.ε. 2020. 
Εταιρεία “ARTSYNTHESIS” (Καλλιτεχνικές Παραγωγές)  Διεύθυνση: Tsarsimeon 48 
Str, Petrich - Bulgaria τ.κ. 2850 ΑΦΜ: VAT BG202834123, EL997186280 ΔΟΥ: A’ 
Αθηνών, έναντι αμοιβής 1.600,00 € Τελική Τιμή 

3. Την εξειδίκευση πίστωσης για το παράβολο συμμετοχής της Παιδικής – Νεανικής 
Χορωδίας Δήμου Διονύσου στον “Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό Χ.Ο.Ν.”, ποσού 
280,00 € (Τελική Τιμή) σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2020. Το παράβολο θα 
πρέπει να εξοφληθεί μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2020 σε λογαριασμό τραπέζης του Φορέα 
της Διοργάνωσης “Χορωδία και Ορχήστρα Νέων”. 

4. Την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού στο 
όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Όλγα Καψούρου του Γεωργίου, ΠΕ Διοικητικού - 
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Οικονομικού, για συνολικό ποσό 280,00 € (διακοσίων ογδόντα ευρώ) – τελική τιμή, με 
σκοπό την αντιμετώπιση της δαπάνης για το παράβολο συμμετοχής της Παιδικής – 
Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου στη Διοργάνωση του “Πανελλήνιου Μουσικού 
Διαγωνισμού Χ.Ο.Ν.”. 

5. Εξειδίκευση δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών και των συνοδών τους, που θα 
καλυφθεί από την ετήσια σχετική σύμβαση του Δήμου. 

6. Την έγκριση της υπ΄αριθμ. 03/2020 Τεχνικής Περιγραφής, όπως συντάχθηκε από το 
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού με 
θέμα “Τεχνική Περιγραφή για την πραγματοποίηση Παραστάσεων Θεατρικής Ομάδας 
Αγ. Στεφάνου και Συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου στον 
Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό Χ.Ο.Ν. (Χορωδία και Ορχήστρα Νέων)”, η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης. 

7. Την εξειδίκευση πίστωσης για τις υπόλοιπες δαπάνες που θα καλυφθούν από τις 
ετήσιες συμβάσεις ηχοφωτιστικών, εκτύπωσης εντύπων και  μεταφοράς των μαθητών 
και των συνοδών τους όπως αναλύονται στο σκεπτικό της εισήγησης. 
 

Η Οικονομική επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
 
 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 72  του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ.1 και των άρθρων 65 έως και 67 του Ν. 

4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014). 
 Τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α). 
 Τις διατάξεις του  Ν. 4438/16 (ΦΕΚ-220 Α/28-11-16). 
 Τα άρθρα 77, 203, 204, 205, 206 και 207 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-

2018). 
 Τις διατάξεις  του άρθρου 14 παρ.1 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α' 139/31-08-2019). 
 Τις διατάξεις του του Ν. 4652/2019. 
 Τις διατάξεις  του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134/09-08-2019. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2, β Π. Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α). 
 Την εγκύκλιο με αριθ.πρωτ.2/100018/0026/30-12-2016 του Υπουργείου 

Οικονομικών. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εξειδικεύει πίστωση ποσού 1.890,00 ΕΥΡΩ και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας 
ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) για δαπάνη προμήθειας υλικών για 
σκηνικά των θεατρικών παραστάσεων της θεατρικής ομάδας Αγίου Στεφάνου 
Δήμου Διονύσου για το έτος 2020, στις 20,21,22,27,28,29 Μαρτίου 2020 και ώρα 
20:00 – 22:00 μ.μ. στο ΠΠΚ Αγ. Στεφάνου, σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0003, με 
την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 
2020. 
 

2. Εξειδικεύει πίστωση ποσού 1.600,00 ΕΥΡΩ για την Εταιρεία “ARTSYNTHESIS” 
Καλλιτεχνικές Παραγωγές)  Διεύθυνση: Tsarsimeon 48 Str, Petrich - Bulgaria τ.κ. 
2850 ΑΦΜ: VAT BG202834123, EL997186280 ΔΟΥ: A’ Αθηνών, που θα αναλάβει  
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την επιμέλεια ορχήστρας στη συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας 
Δήμου Διονύσου στον “Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό Χ.Ο.Ν.” το Σάββατο 04 
Απριλίου 2020 στο Μέγαρο ΟΛΠ Πειραιά, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την 
ονομασία “Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2020. 
 

3. Εξειδικεύει πίστωση για το παράβολο συμμετοχής της Παιδικής – Νεανικής 
Χορωδίας Δήμου Διονύσου στον “Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό Χ.Ο.Ν.”, 
ποσού 280,00 ΕΥΡΩ σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2020.  

 
4. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με απόδοση 

λογαριασμού στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Όλγα Καψούρου του 
Γεωργίου, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, για συνολικό ποσό 280,00ΕΥΡΩ 
(διακοσίων ογδόντα ευρώ), με σκοπό την αντιμετώπιση της δαπάνης για το 
παράβολο συμμετοχής της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου στη 
Διοργάνωση του “Πανελλήνιου Μουσικού Διαγωνισμού Χ.Ο.Ν.”. 

 
5. Εξειδικεύει δαπάνη για τη μεταφορά των μαθητών και των συνοδών τους, που θα 

καλυφθεί από την ετήσια σχετική σύμβαση του Δήμου. 
 

6.  Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 03/2020 Τεχνική Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από το 
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού με 
θέμα “Τεχνική Περιγραφή για την πραγματοποίηση Παραστάσεων Θεατρικής 
Ομάδας Αγ. Στεφάνου και Συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας Δήμου 
Διονύσου στον Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό Χ.Ο.Ν. (Χορωδία και Ορχήστρα 
Νέων)”, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης. 

 
7. Εξειδικεύει πίστωση για τις υπόλοιπες δαπάνες που θα καλυφθούν από τις ετήσιες 

συμβάσεις ηχοφωτιστικών, εκτύπωσης εντύπων και  μεταφοράς των μαθητών και 
των συνοδών τους όπως αναλύονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης. 

 
 

       Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος 
«Διαύγεια». 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Τσουδερός Ιωάννης 

 
Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών  & 
Διοικητικών Υπηρεσιών  

                      ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
 

1. Κριεμάδης Στέφανος 
2. Λακαφώση Παναγιώτα 
3. Κρητικός Αθανάσιος 
4. Ζαμάνης Διονύσιος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Τσεβάς Χρήστος 

 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής. 
Εσωτερική Διανομή:     

- Γραφείο Δημάρχου. 
- Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
 

 
ΜΕΛΕΤΗ: 03/2020  

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΓ. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ – ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Χ.Ο.Ν. (ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ) 

 

 
 

Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 3.770,00  € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ 
ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ 15.6471.0003 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) 
3. Προϋπολογισμός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) 
4. Συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) 
5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’) 
 
 

 
 

 
 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Άνοιξη, 17/02/2020 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ – ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Χ.Ο.Ν. (ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ)  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Διοργάνωση Παραστάσεων Θεατρικής Ομάδας Αγ. 

Στεφάνου και Συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής 
Χορωδίας Δήμου Διονύσου στον Πανελλήνιο 

Μουσικό Διαγωνισμό Χ.Ο.Ν. (Χορωδία και Ορχήστρα 

Νέων) –  

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Απευθείας ανάθεση 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
 3.770,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Κωδικοί: 

 CPV: 79952100-3 “Υπηρεσίες οργάνωσης 
πολιτιστικών εκδηλώσεων” 

ΑΔΑΜ: 20REQ006302526 

 

 

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Κ.Α.: 15.6471.0003  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων, ο αναλογούν 
φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό της 
αξίας και κάθε τυχούσα νόμιμη κράτηση.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
3. Θεατρικές παραστάσεις της θεατρικής ομάδας Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου 

για το έτος 2020 
Η Θεατρική Ομάδα του Αγίου Στεφάνου δημιουργήθηκε το 2006 στον Δήμο Αγίου 
Στεφάνου. Από το 2012 η διοίκηση του “ΘΕΣΠΙΣ” ενέταξε την ομάδα στο Διαδημοτικό 
Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Επί τέσσερις συνεχείς χρονιές δουλειά όλων των 
μελών της ομάδας παρουσιάστηκε στο κοινό του Δήμου Διονύσου αλλά και σε άλλους 
οκτώ δήμους της Αττικής: Ταύρου, Ιλίου, Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Νίκαιας, Αγ. Παρασκευής και 
Μοσχάτου.  
Εκτός από τις συνεργασίες με σκηνοθέτες τον Σπύρο Κωτσόπουλο, την Μάνια 
Παπαδημητρίου και την Ευδοκία Σουβατζή, μέλη της ομάδας έχουν παρακολουθήσει 
σεμινάρια με τους Νίκο Σακαλίδη 2011, Στρατή Πανούριο 2012 και Στεφανία Γουλιώτη 
2014. 
Η φετινή μας παράσταση με τον προσωρινό τίτλο “Εγώ, Εσείς κι Ένα Πιάνο” συνιστά ένα 
διάλογο του θεάτρου με τη σύγχρονη καθημερινότητα. Η 15μελής ομάδα υποδύεται 
χαρακτήρες σε σύγκρουση με το περιβάλλον τους, με ισορροπία και “ανισορροπία”, 
πάθη και προσωπικές διαδρομές. Η παράσταση έχει τη μορφή ενιαίου έργου, που 
ωστόσο απαρτίζεται από κωμικές και δραματικές σκηνές, ελληνικού και ξένου 
ρεπερτορίου.  
Η σκηνοθεσία είναι της Ευδοκίας Σουβατζή. Τα σκηνικά και η ενδυματολογική επιμέλεια 
είναι της Ελένης Ρουφάνη. 
Οι παραστάσεις θα λάβουν χώρα στις 20,21,22,27,28,29 Μαρτίου 2020 και ώρα 20:00 – 
22:00 μ.μ. στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (ΠΠΚ Αγ. Στεφάνου). 
Για τις ανάγκες των παραστάσεων θα χρειαστούν: 

 Προμήθεια υλικών για τη δημιουργία σκηνικών.  

 Ηχοφωτιστική κάλυψη που θα καλυφθεί από την σχετική ετήσια σύμβαση (κατηγορία 
5). 

 Εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων (100 αφίσες, 400 δίπτυχα, 100 προσκλήσεις) που 
θα καλυφθούν από την σχετική ετήσια σύμβαση. 

Η προμήθεια των υλικών για τα σκηνικά προτείνεται να πραγματοποιηθεί με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται μέχρι του ποσού 
των 1.890,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την 
ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 
2020.  
 
Οι ανάγκες της φετινής παράστασης σε σκηνικά διαμορφώνονται ως εξής: 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Προμήθεια Υλικών για Σκηνικά Θεατρικής Παράστασης Θεατρικής Ομάδας Αγίου 
Στεφάνου 

“Εγώ, Εσείς κι Ένα Πιάνο” 
79952100-3 “Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων” 

  

Καθρέπτες Δαπέδου Κυματιστοί 

Τεμάχια: 9 

Μέγεθος: 0,50Χ0,40Χ166 cm 

 

Πολυθρόνες Ξύλινες, με κάθισμα από δέρμα 

Τεμάχια: 2 

Ύψος Πλάτης: 0,82 cm 

Κάθισμα: 0,53Χ0,46 cm 

 

Κύβοι από φελιζόλ 

Τεμάχια: 2 

Διαστάσεις: 0,50Χ0,40Χ0,35 & 0,75Χ0,50Χ0,50 

 

Μεταλλικός Κάδος Απορριμμάτων 

Τεμάχια: 1 

Ύψος:  1 μ. 

Διάμετρος: 0,50 εκ. 

 

Σπρέι 

Ποσότητα: 10 τμχ. 

Χρώμα: 
Χρυσό/ μεταλλικό, Μπρονζέ/ μεταλλικό, 
Μαύρο/ ακρυλικό 

Χωρητικότητα: 400 ml 

 

Αλουμινόπανο 

Ποσότητα: 30 μ. 

Υλικό: foil, πολυέστερ 

Φάρδος: 1,50 cm 

Βάρος: 78 gr 

Χρώμα: Χρυσαφί 

 

Μουσελίνα 

Ποσότητα: 20 μ. 

Φάρδος: 1,30 μ. 

Βάρος: 35 gr 

Χρώμα: Διάφανη, μπεζ - χρυσαφί 

 

 
 

4. Συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου στον 
Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό Χ.Ο.Ν. (Χορωδία και Ορχήστρα Νέων) 

 
Ο Πανελλήνιος διαγωνισμός της Χ.Ο.Ν. (Χορωδία και Ορχήστρα Νέων) επιτελεί ένα 
εξαιρετικό έργο με υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικές επιτροπές επί 34 χρόνια και αποτελεί 
μια θαυμάσια ευκαιρία για χορωδίες από όλη την Ελλάδα να παρουσιάσουν απαιτητικά 
προγράμματα, όπως ορίζει το ρεπερτόριο των ευρωπαϊκών χορωδιών.  
Σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν σημαντικό να συμμετέχουν τα παιδικά και νεανικά χορωδιακά 
σύνολα του Δήμου μας, τα οποία μέσα σε ενάμιση χρόνο λειτουργίας τους, έχουν 
καταφέρει να διακριθούν για την υψηλή καλλιτεχνική τους απόδοση και τον άψογο 
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συντονισμό στις χορογραφίες, καθώς ανήκουν στην κατηγορία των χορωδιών 
ScenicPop. 
Ειδικότερα, μετά την άψογη συμμετοχή των παιδιών στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Μιούζικαλ 
στη Θεσσαλονίκη, όπου κατέκτησαν τη β’ θέση στο Βραβείο Κοινού και το Διεθνές 
Φεστιβάλ Χορωδιών στο Ναύπλιο, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να διακριθούν στον 
Πανελλήνιο Διαγωνισμό, ο οποίος θα τους προσφέρει πολύτιμες εμπειρίες για τη 
μελλοντική τους εξέλιξη. 
Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται κάθε Απρίλιο στο Μέγαρο ΟΛΠ στον Πειραιά και 
συμμετέχουν εκατοντάδες μουσικοί από όλη την Ελλάδα και Μουσικά Σύνολα. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 04 Απριλίου 2020. 
Όλη η αποστολή, αποτελείται από τους χορωδούς, την ορχήστρα, τη μαέστρο, τη βοηθό 
μαέστρου, τους βοηθούς των φωνητικών ομάδων και την ομάδα των συνοδών γονέων. 
Σημειώνεται ότι οι γονείς θα υπογράψουν την ανάληψη της ευθύνης συνοδείας του 
παιδιού σε ειδικό έγγραφο, επειδή οι περισσότεροι χορωδοί είναι μικρά παιδιά. 
Οι τέσσερις (4) μουσικοί της ορχήστρας, με την χοροδιδάσκαλο και την βοηθό της, έχουν 
την υποχρέωση να συμμετέχουν σε  πρόβες διάρκειας 3,5 ωρών (κατά τις 2 τελευταίες 
πρόβες πριν τη συναυλία) και εμφάνιση την ημέρα της συναυλίας. Η τιμή προσφοράς δεν 
λογίζεται ως εκτός έδρας διότι τα έξοδα μετακίνησης με το πούλμαν θα καλυφθούν από 
τον Δήμο Διονύσου. 
Η μαέστρος και οι βοηθός της δεν θα αμειφθούν με έξτρα αμοιβή για τη συναυλία. 
 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 

 Παράβολο Συμμετοχής στη Διοργάνωση του Πανελληνίου Μουσικού Διαγωνισμού 
X.O.N. ποσού 280 € (τελική τιμή), σε λογαριασμό τραπέζης του Φορέα της 
Διοργάνωσης. Το παράβολο πρέπει να κατατεθεί μέχρι 28/02/2020 για να γίνει δεκτή η 
συμμετοχή μας. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής, το παράβολο δεν 
επιστρέφεται.  

 Μεταφορά με δύο πούλμαν 60 θέσεων, το κόστος των οποίων θα καλυφθεί από την 
ετήσια σύμβαση του Δήμου. Τα πούλμαν θα αναχωρήσουν την 04/04/2020 στις 16:00 
μ.μ. από το Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου και θα επιστρέψουν την 04/04/2020 το 
αργότερο μέχρι τις 22:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο. 

 Αμοιβή ορχήστρας (Πιάνο: Ηλίας Αργυρόπουλος, Φλάουτο: Μαρίνος Χατζάρας, 
Μπάσο: Γιώργος Ρούλος, Drums: Δημήτρης Βαρζαμπετιάν) 

 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 
1.880,00 € (τελική τιμή), σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2020. 
 
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης  
Η προμήθεια των υλικών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα μετά την απόφαση της 
ΟΕ. 
Η σύμβαση με την εταιρεία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα μετά την απόφαση της 
Ο/Ε και μέχρι πριν μια μέρα από την ημερομηνία της εκδήλωσης. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Το συνολικό κόστος της παρούσας προμήθειας θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 3.770,00 € 
συμπ. ΦΠΑ 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΑΞΙΑ (€) 

 
ΟΜΑΔΑ Α: Θεατρικές παραστάσεις της θεατρικής ομάδας Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου για το έτος 2020 
 

1.  Καθρέπτες Δαπέδου Κυματιστοί ΤΕΜΧ 9 88,89 € 800,00 € 

2.  
Πολυθρόνες Ξύλινες, με κάθισμα από 
δέρμα 

ΤΕΜΧ 2 145,00 € 290,00 € 

3.  Κύβοι από φελιζόλ ΤΕΜΧ 2 40,00 € 80,00 € 

4.  Μεταλλικός Κάδος Απορριμμάτων ΤΕΜΧ 1 50,00 € 50,00 € 

5.  Σπρέι ΤΕΜΧ 10 7,00 € 70,00 € 

6.  Αλουμινόπανο M. 30 10,00 € 300,00 € 

7.  Μουσελίνα M. 20 15,00 € 300,00 € 

 

 

Καθαρή Αξία 1.524,19 € 

ΦΠΑ 24% 365,81 € 

Σύνολο (συμπ. ΦΠΑ) 1.890,00 € 

 

 
ΟΜΑΔΑ Β: Συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου στον Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό 
Χ.Ο.Ν. (Χορωδία και Ορχήστρα Νέων) 
 

1.  

Έξοδα Παραγωγής (αμοιβή για την Ορχήστρα της Παιδικής – 

Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου: πιάνο, φλάουτο, Μπάσο, 
Drums για την ημέρα της συναυλίας στον “Πανελλήνιο 
Μουσικό Διαγωνισμό Χ.Ο.Ν” με extra πρόβες)   

 

 “ARTSYNTHESIS” (Καλλιτεχνικές Παραγωγές)   

  Τελική Τιμή 1.600,00 € 

    

2.  Παράβολο Συμμετοχής   

  Τελική Τιμή 280,00 € 

 

 Σύνολο 1.880,00 € 

 

 

Καθαρή Αξία 3.404.19 € 

ΦΠΑ 24% 365,81 € 

Γενικό Σύνολο Α + Β 

 (συμπ. ΦΠΑ) 
3.770,00 € 

 
 

 
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 
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πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 
εντολών πληρωμής. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
1. Η προμήθεια των υλικών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα μετά την απόφαση 

της ΟΕ. 
2. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στην Αντιδημαρχία Παιδείας, Αθλητισμού, 

Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής. 
3. Η σύμβαση με την εταιρεία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα μετά την απόφαση 

της Ο/Ε και μέχρι πριν μια μέρα από την ημερομηνία της εκδήλωσης. 
4. Το παράβολο της συμμετοχής, θα πρέπει να εξοφληθεί μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2020 

στον Διοργανωτή, για το οποίο θα εκδοθεί ένταλμα προπληρωμής συνολικού ποσού 
280,00 € με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

5. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων, τα 
οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης προμήθειας. 

6. Η προμήθεια δύναται να πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το 
άρθρο 2, παρ. 1 περίπτ. 31 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016). 

7. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παράδοση των ειδών, μετά την έκδοση 
και την προσκόμιση ισόποσου τιμολογίου, κατόπιν συνεννόησης με την οικονομική 
υπηρεσία του Δήμου Διονύσου και αφού συνταχθούν και υπογραφούν τα σχετικά 
πρωτόκολλα παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου. 

8. Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της Σύμβασης επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα αρμόδια δικαστήρια. 

 
 

 
 
Άνοιξη, 17/02/2020 

 
 
 
 
 
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 
 

   ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ  
 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

 
 

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Της 

επιχείρησης…………………………………….………………………………..………………………………………………………………
…… 

…………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………… 
µε έδρα τ………………………..……………… οδός …………………………………………..………………… αριθµ. ……....….. 

Τ.Κ.: …………………… Τηλ.: ………………………………………………. Fax: ………………………………………………….…  

e-mail:…………………………………………………………….. 
 

Αφού έλαβα γνώση την υπηρεσία που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών εγγράφων 
διαδικασίας της εν λόγω σύμβασης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της υπηρεσίας αυτής, υποβάλλω 

την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και 
αναλαμβάνω την εκτέλεση της με τις ακόλουθες τιμές: 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΑΞΙΑ (€) 

 

ΟΜΑΔΑ Α: Θεατρικές παραστάσεις της θεατρικής ομάδας Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου 
για το έτος 2020 
 

1.  

Καθρέπτες 

Δαπέδου 

Κυματιστοί 

ΤΕΜΧ 9 € € 

2.  

Πολυθρόνες 

Ξύλινες, με 

κάθισμα από 
δέρμα 

ΤΕΜΧ 2 € € 

3.  
Κύβοι από 
φελιζόλ 

ΤΕΜΧ 2 € € 

4.  

Μεταλλικός 

Κάδος 
Απορριμμάτων 

ΤΕΜΧ 1 € € 

5.  Σπρέι ΤΕΜΧ 10 €  € 

6.  Αλουμινόπανο M. 30 € € 

7.  Μουσελίνα M. 20 € € 

 

 

Καθαρή Αξία  € 

ΦΠΑ 24% € 

Σύνολο (συμπ. ΦΠΑ) € 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β: Συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου στον 

ΑΔΑ: 62ΠΠΩ93-9Φ1
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Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό Χ.Ο.Ν. (Χορωδία και Ορχήστρα Νέων) 

 

1.  

Έξοδα Παραγωγής (αμοιβή για την Ορχήστρα 
της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας Δήμου 
Διονύσου: πιάνο, φλάουτο, Μπάσο, Drums για 
την ημέρα της συναυλίας στον “Πανελλήνιο 
Μουσικό Διαγωνισμό Χ.Ο.Ν” με extra πρόβες)   

 

 “ARTSYNTHESIS” (Καλλιτεχνικές Παραγωγές)   

  Τελική Τιμή € 
 

 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: ………………………………….., ………. € 
 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ……………………………………………………………………………….., 
……………………………………………….… ΕΥΡΩ. 

 

 
………………………………. 

(τόπος και ημερομηνία) 

 
 

 
Ο Προσφέρων  

(Σφραγίδ 
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