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Θέµα: Έγκριση της Μελέτης, Καθορισµός των Όρων ∆ιακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης για την:
“Α)Οργάνωση και Λειτουργία της Μουσικής Σχολής και Λοιπών Μουσικών ∆ράσεων του ∆ήµου
∆ιονύσου
Β)Υλοποίηση
Εικαστικών,
Θεατρικών,
Ψυχαγωγικών
και
Λοιπών
Καλλιτεχνικών
Επιµορφωτικών Μαθηµάτων ∆ήµου ∆ιονύσου”,
µε ∆ηµόσιο ∆ιεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό
Η παρούσα εισήγηση αφορά στην εκ µέρους του ∆ήµου ∆ιονύσου σύναψη δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών µε
ανάδοχο ανάλογων προσόντων και αντικείµενο την διάθεση κατάλληλου προσωπικού – ανθρώπινου δυναµικού, µε
σκοπό την παροχή υπηρεσιών:
Α) για την Οργάνωση και Λειτουργία της Μουσικής Σχολής και Λοιπών Μουσικών ∆ράσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου
Β) για την Υλοποίηση Εικαστικών, Θεατρικών, Ψυχαγωγικών και Λοιπών Καλλιτεχνικών Επιµορφωτικών Μαθηµάτων
∆ήµου ∆ιονύσου
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΟΜΑ∆Α Α - ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Η Μουσική Σχολή ∆ήµου ∆ιονύσου ιδρύθηκε µε την υπ΄αριθµ. ΥΠ.ΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/∆/60244 (ΦΕΚ 1556/21-11-2001, τ.
2ο) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού.
Από την ίδρυσή της, µε τη συνεχή παρουσία της, επιδεικνύει ένα σηµαντικό έργο µε το οποίο συνεχίζει την
παρέµβαση στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώµενα της ευρύτερης περιοχής.
Με ένα οργανωµένο πρόγραµµα σπουδών και υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό δυναµικό, παρέχει ολόπλευρη
µόρφωση και προσπαθεί να ανταποκριθεί στην ουσιαστική και αισθητική καλλιέργεια των παιδιών.
Η Μουσική Σχολή αποτελεί έναν από τους βασικούς θεσµούς του πολιτιστικού – εκπαιδευτικού φορέα του ∆ήµου
µας και αποτελείται από τοµείς και τµήµατα σπουδών όπως περιγράφονται παρακάτω:
Τοµείς και Τµήµατα Σπουδών της Μουσικής Σχολής
Κλασσικές σπουδές:
• Τµήµα Πιάνου
• Τµήµα Εγχόρδων (βιολί)
• Τµήµα Σαξοφώνου
• Τµήµα Νυκτών Οργάνων (Κιθάρα)
• Τµήµα Μονωδίας
• Τµήµα Ανώτερων Θεωρητικών
Μοντέρνες σπουδές:
• Ακουστική & Ηλεκτρική κιθάρα
• Αρµόνιο
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Σε όλα τα παραπάνω τµήµατα οι σπουδές χωρίζονται σε τέσσερις τάξεις: Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση και
Ανωτέρα.
Υποχρεωτικά µαθήµατα (όπως και όπου αυτά προβλέπονται):
• Θεωρία της Μουσικής (Α΄, Β΄, Γ΄), κατά κανόνα από 10 ετών και άνω
• Υποχρεωτική Αρµονία (Α΄, Β΄, Γ΄), κατά κανόνα από 13 ετών και άνω, για σπουδαστές τουλάχιστον Γ΄
Κατωτέρας
• Ό,τι άλλο υποχρεωτικό µάθηµα προβλέπεται από το Υπουργείο Πολιτισµού

Λοιπές Μουσικές ∆ράσεις
Στις λοιπές Μουσικές ∆ράσεις του ∆ήµου ∆ιονύσου εντάσσονται οι παρακάτω κατηγορίες:
Α. Χορωδιακά σύνολα
I. Μικτή Χορωδία Ενηλίκων ∆ήµου ∆ιονύσου
(Η Μικτή Χορωδία επανιδρύθηκε από τον νέο ∆ήµο ∆ιονύσου το 2010 και είναι συνέχεια της χορωδίας του
πρώην ∆ήµου Αγίου Στεφάνου που σχηµατίστηκε για 1η φορά το 2005. Με γνώµονα την προσφορά και την
αγάπη για τον πολιτισµό και το χορωδιακό τραγούδι, οι φιλόµουσοι χορωδοί µε την υποστήριξη του ∆ήµου και
του έµπειρου µαέστρου τους, ανέδειξαν ένα ευάριθµο, ποιοτικό και δραστήριο σύνολο, µε ρεπερτόριο που
καλύπτει ένα ευρύ φάσµα εποχών και στυλ).
II. Junior Χορωδία ∆ήµου ∆ιονύσου
III. Παιδική Χορωδία ∆ήµου ∆ιονύσου
IV. Νεανική Χορωδία ∆ήµου ∆ιονύσου
(Τα τµήµατα της Junior, Παιδικής, Νεανικής Χορωδίας του ∆ήµου ∆ιονύσου ιδρύθηκαν, µε τη σηµερινή µορφή
τους, τον Ιανουάριο 2018. Την Καλλιτεχνική διεύθυνση έχει αναλάβει διακεκριµένη µαέστρος, η οποία εφαρµόζει
πρωτοποριακό σύστηµα χορωδιακής διδασκαλίας µε οπτικοακουστικά µέσα και χορωδιακά εργαστήρια φωνητικής,
θεατρικής έκφρασης & κίνησης).
∆ικαίωµα συµµετοχής στα χορωδιακά σύνολα έχουν όσοι διαθέτουν επαρκή µουσική ικανότητα στο τραγούδι, η
οποία εξετάζεται από τους µαέστρους, σε τρεις µουσικές ακροάσεις. ∆ίνεται προτεραιότητα στους κατοίκους του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Β. Φιλαρµονική Ορχήστρα ∆ήµου ∆ιονύσου
Η Φιλαρµονική Ορχήστρα ∆ήµου ∆ιονύσου είναι υπό σύσταση.
Στη Φιλαρµονική θα δύνανται να συµµετέχουν καθηγητές και σπουδαστές της Μουσικής Σχολής, καθώς και άλλοι
ενδιαφερόµενοι που διαθέτουν επαρκή µουσική ικανότητα στα πνευστά ή κρουστά όργανα. ∆εκτοί θα γίνονται και
σπουδαστές, οι οποίοι θα διδάσκονται τα παραπάνω όργανα, µε βάση το σχετικό ρεπερτόριο.
Η Φιλαρµονική θα εκτελεί υπηρεσίες σε λιτανείες, εθνικές εορτές, λοιπές εορταστικές περιόδους, αλλά θα
εµφανίζεται επίσης και συναυλιακά.
Γ. Μπαντίνα του ∆ήµου ∆ιονύσου
Η Μπαντίνα του ∆ήµου ∆ιονύσου δηµιουργήθηκε το 2012.
Τα παιδιά µαθαίνουν µουσική και κάνουν τα πρώτα τους βήµατα στην εκµάθηση πνευστού ή κρουστού οργάνου,
µέσα από την καθοδήγηση έµπειρου Αρχιµουσικού.
Σηµειώνεται ότι για τη λειτουργία της Μουσικής Σχολής και των Λοιπών Μουσικών ∆ραστηριοτήτων έχουν
προβλεφθεί δίδακτρα, τα οποία προσδιορίζονται σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 126/2020 Α∆Σ και κατόπιν των
προβλεποµένων του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017, τηρώντας την αρχή της ανταποδοτικότητας.
Τα έσοδα που προέρχονται από τα δίδακτρα που εισπράττει ο ∆ήµος για την παροχή των συγκεκριµένων
υπηρεσιών, ουσιαστικά αποτελούν το αντίτιµο για το µάθηµα που παραδίδουν οι καθηγητές τους. Πιο
συγκεκριµένα, η ανταποδοτικότητα των διδάκτρων υπηρετεί αφενός στρατηγικούς στόχους για τις µουσικές
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δραστηριότητες του ∆ήµου και αφετέρου, βοηθάει τη λειτουργία τους σε υλικοτεχνική υποδοµή, προσωπικό και
εγκαταστάσεις.
ΟΜΑ∆Α Β - ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΘΕΑΤΡΙΚΑ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου έχει µακρόχρονη παράδοση να παρέχει στους δηµότες του προγράµµατα και µαθήµατα
πολιτιστικής και καλλιτεχνικής επιµόρφωσης σε διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα, µε σκοπό την ενεργοποίηση
όλων των γνωστικών και εκπαιδευτικών ενδιαφερόντων των δηµοτών.
Τα µαθήµατα τυγχάνουν της ευρείας αποδοχής και της ένθερµης υποστήριξης των δηµοτών, οι οποίοι συµµετέχουν
σε αυτά. Υλοποιούνται κυρίως στους κλειστούς χώρους του ∆ήµου όπως είναι τα Πολιτιστικά Κέντρα: Αγίου
Στεφάνου, ∆ιονύσου, ∆ροσιάς, Κρυονερίου, πολιτιστική αίθουσα δηµοτικού Ροδόπολης, πολιτιστική αίθουσα 2ου
δηµοτικού Αγίου Στεφάνου, πολιτιστική αίθουσα δηµοτικού Σταµάτας και αίθουσα δραστηριοτήτων στην Άνοιξη.
Τα µαθήµατα απευθύνονται σε δηµότες και κατοίκους του ∆ήµου ∆ιονύσου.
Ο συνολικός αριθµός ωφελούµενων που θα µπορούν να παρακολουθήσουν τα εν λόγω µαθήµατα πολιτιστικής και
καλλιτεχνικής επιµόρφωσης του ∆ήµου ∆ιονύσου 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 εικαστικών, θεατρικών, ψυχαγωγικών και
καλλιτεχνικών τµηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου.
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) Τµήµατα λαϊκής παράδοσης µε στόχο την ανάπτυξη και τη λειτουργία ισχυρών δεσµών των δηµοτών µε τις ρίζες
της πατρίδας µας.
γ) Τµήµατα εικαστικών τεχνών µε στόχο την ανάπτυξη της αισθητικής αγωγής της καλλιτεχνίας και της
δηµιουργικότητας.
Πιο συγκεκριµένα τα τµήµατα – προγράµµατα επιµόρφωσης που προτείνεται να λειτουργήσουν, χωρίς αυτό να
είναι περιοριστικό, είναι ενδεικτικά τα κάτωθι:
Θεατρικές οµάδες (Άγιος Στέφανος, Άνοιξη, ∆ροσιά), Τµήµατα Λαϊκής Παράδοσης (Άγιος Στέφανος, Άνοιξη,
∆ιόνυσος, Κρυονέρι, Σταµάτα), Τµήµατα Ζωγραφικής ενηλίκων (∆ροσιά, Κρυονέρι), Τµήµατα Ζωγραφικής παιδιών
(Άγιος Στέφανος, ∆ροσιά, Κρυονέρι, Σταµάτα), Τµήµατα Αγιογραφίας (Ροδόπολη), Τµήµατα Φωτογραφίας (Άγιος
Στέφανος).
Σηµειώνεται ότι για την υλοποίηση των ανωτέρω επιµορφωτικών µαθηµάτων έχουν προβλεφθεί δίδακτρα, τα οποία
προσδιορίζονται σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 126/2020 Α∆Σ και κατόπιν των προβλεποµένων του άρθρου 107 του
Ν. 4483/2017, τηρώντας την αρχή της ανταποδοτικότητας.
Τα έσοδα που προέρχονται από τα δίδακτρα που εισπράττει ο ∆ήµος για την παροχή των συγκεκριµένων
υπηρεσιών, ουσιαστικά αποτελούν το αντίτιµο για το µάθηµα που παραδίδουν οι καθηγητές τους. Πιο
συγκεκριµένα, η ανταποδοτικότητα των διδάκτρων υπηρετεί αφενός στρατηγικούς στόχους για τις επιµορφωτικές
δραστηριότητες του ∆ήµου και αφετέρου, βοηθάει τη λειτουργία τους σε υλικοτεχνική υποδοµή, προσωπικό και
εγκαταστάσεις.
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την:
“Α)Οργάνωση και Λειτουργία της Μουσικής Σχολής και Λοιπών Μουσικών ∆ράσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου
β) Υλοποίηση Εικαστικών, Θεατρικών, Ψυχαγωγικών και Λοιπών Καλλιτεχνικών Επιµορφωτικών Μαθηµάτων ∆ήµου
∆ιονύσου”,
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ανέρχεται έως του ποσού των 353.981,45 € (τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ενός ευρώ
και σαράντα πέντε λεπτών) συµπ. ΦΠΑ συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης 50%.
ΟΜΑ∆Α Α: [159.312,95 € συµπ. ΦΠΑ + 78.378,56 € ∆ικαιώµατος Προαίρεσης = 237.691,51 € συµπ. ΦΠΑ]
+
ΟΜΑ∆Α Β: [78.059,09 € συµπ. ΦΠΑ + 38.230,85 € ∆ικαιώµατος Προαίρεσης = 116.289,94 € συµπ. ΦΠΑ]
= 353.981,45 €
σε βάρος των Κ.Α. 15.6474.0007 “Υπηρεσίες Οργάνωσης και Λειτουργίας Μουσικής Σχολής και Λοιπών Μουσικών
∆ράσεων ∆ήµου ∆ιονύσου” και 15.6474.0008 “Υπηρεσίες υλοποίησης εικαστικών, χορευτικών, θεατρικών,
ψυχαγωγικών και λοιπών καλλιτεχνικών επιµορφωτικών µαθηµάτων ∆ήµου ∆ιονύσου”, του Προϋπολογισµού του
∆ήµου ο.ε. 2020 & 2021.
Για την εν λόγω υπηρεσία υπάρχουν εγγεγραµµένες πιστώσεις 2.000,00 ευρώ που θα βαρύνουν τον Κ.Α.
15.6474.0007 µε την ονοµασία “Υπηρεσίες Οργάνωσης και Λειτουργίας Μουσικής Σχολής και Λοιπών Μουσικών
∆ράσεων ∆ήµου ∆ιονύσου” (ΟΜΑ∆Α Α) και πιστώσεις 2.000,00 ευρώ που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 15.6474.0008 µε
την ονοµασία “Υπηρεσίες υλοποίησης εικαστικών, χορευτικών, θεατρικών, ψυχαγωγικών και λοιπών καλλιτεχνικών
επιµορφωτικών µαθηµάτων ∆ήµου ∆ιονύσου” (ΟΜΑ∆Α Β) του Προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2020, ενώ το
υπόλοιπο ποσό των 235.691,50 € συµπ. ΦΠΑ (ΟΜΑ∆Α Α) και το ποσό των 114.289,94 € συµπ. ΦΠΑ (ΟΜΑ∆Α Β) θα
προβλεφθεί στους αντίστοιχους Κ.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2021.
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
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
∆ηµοκρατίας – 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 ∆ήµαρχος […]
…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 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 ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018), παρ. 1:
“∆εν απαιτείται απόφαση του ∆ηµοτικού 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 ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018),
4. Το αρ. πρωτ. 65483/20-09-2019 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. - ∆/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”
5. Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. µε θέµα:
“Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 4555/2018 (Α’ 133)”
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6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

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”
Τις διατάξεις του Π. ∆/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
Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 που διέπουν τη λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής
Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 “Λειτουργία Οικονοµικής Επιτροπής – Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής – Αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010”
Την παράγραφο 1, του άρθρου 3 “Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµων 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),
Την εγκύκλιο µε αριθµό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του Υπουργείου Οικονοµικών (Α∆Α:
ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ)
Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
Τις ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης της ανάθεσης
Την υπ΄αρίθµ. 500/201 (Α∆Α: 6Ρ51Ω93-ΑΦΦ) Α∆Σ σχετικά µε την Έγκριση του Προϋπολογισµού ∆ήµου
∆ιονύσου ο.ε. 2020, η οποία επικυρώθηκε µε την αρ. πρωτ. 5978/1537/14-01-2020 Απόφαση του Συντονιστή
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου εισερχοµένου στο ∆ήµο 4386/14-022020
Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήµατος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, το
οποίο έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 20REQ007463900
Την υπ’ αριθµ. 21/2020 Τεχνική Περιγραφή που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού
Την υπ’ αριθµ. 21846/2401/11-09-2020 Απόφαση ∆ηµάρχου περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στoν
Αντιδήµαρχο Παιδείας, Αθλητισµού, Πολιτισµού & Κοινωνικής Πολιτικής κo Νικόλαο Καρυστινό,
Την ανάγκη του ∆ήµου για την ανωτέρω ανάθεση, η οποία συντελεί άµεσα στην εκπλήρωση των σκοπών της
υπηρεσίας,
Προτείνεται η ΟΕ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει:

1. Την έγκριση της υπ΄αριθµ. 21/2020 Τεχνικής Μελέτης, όπως συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού µε θέµα “Mελέτη παροχής υπηρεσιών:
Α)Για την οργάνωση και λειτουργία της µουσικής σχολής και λοιπών µουσικών δράσεων του δήµου ∆ιονύσου
Β) Για την υλοποίηση εικαστικών, θεατρικών, ψυχαγωγικών και λοιπών καλλιτεχνικών επιµορφωτικών
µαθηµάτων δήµου ∆ιονύσου”,
Ο συνολικός προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 353.981,45 € (τριακοσίων πενήντα τριών
χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών) συµπ. ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένου του
δικαιώµατος προαίρεσης 50%.
ΟΜΑ∆Α Α: [159.312,95 € συµπ. ΦΠΑ + 78.378,56 € ∆ικαιώµατος Προαίρεσης = 237.691,51 € συµπ. ΦΠΑ]
+
ΟΜΑ∆Α Β: [78.059,09 € συµπ. ΦΠΑ + 38.230,85 € ∆ικαιώµατος Προαίρεσης = 116.289,94 € συµπ. ΦΠΑ]
= 353.981,45 €
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σε βάρος των Κ.Α. 15.6474.0007 “Υπηρεσίες Οργάνωσης και Λειτουργίας Μουσικής Σχολής και Λοιπών
Μουσικών ∆ράσεων ∆ήµου ∆ιονύσου” και 15.6474.0008 “Υπηρεσίες υλοποίησης εικαστικών, χορευτικών,
θεατρικών, ψυχαγωγικών και λοιπών καλλιτεχνικών επιµορφωτικών µαθηµάτων ∆ήµου ∆ιονύσου”, του
Προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2020 & 2021.
Για την εν λόγω υπηρεσία υπάρχουν εγγεγραµµένες πιστώσεις 2.000,00 ευρώ που θα βαρύνουν τον Κ.Α.
15.6474.0007 µε την ονοµασία “Υπηρεσίες Οργάνωσης και Λειτουργίας Μουσικής Σχολής και Λοιπών Μουσικών
∆ράσεων ∆ήµου ∆ιονύσου” (ΟΜΑ∆Α Α) και πιστώσεις 2.000,00 ευρώ που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 15.6474.0008
µε την ονοµασία “Υπηρεσίες υλοποίησης εικαστικών, χορευτικών, θεατρικών, ψυχαγωγικών και λοιπών
καλλιτεχνικών επιµορφωτικών µαθηµάτων ∆ήµου ∆ιονύσου” (ΟΜΑ∆Α Β) του Προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε.
2020, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 235.691,50 € συµπ. ΦΠΑ (ΟΜΑ∆Α Α) και το ποσό των 114.289,94 € συµπ.
ΦΠΑ (ΟΜΑ∆Α Β) θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους Κ.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε.
2021.
2. Την έγκριση των Όρων της ∆ιακήρυξης του σχετικού ∆ιεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε χρήση
πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheous.gov.gr, που αφορούν την ανωτέρω ανάθεση µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, όπως συντάχθηκαν
από το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου.
3. Την συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισµού για την
“Α)Οργάνωση και λειτουργία της µουσικής σχολής και λοιπών µουσικών δράσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου
Β) Υλοποίηση εικαστικών, θεατρικών, ψυχαγωγικών και λοιπών καλλιτεχνικών επιµορφωτικών µαθηµάτων
δήµου ∆ιονύσου”, ως ακολούθως:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

1.
2.
3.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ........................................................
Τον Πρόεδρο τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, ο ανώτερος σε βαθµό υπάλληλος και
µεταξύ οµοιόβαθµων, ο υπάλληλος που έχει περισσότερα χρόνια στο βαθµό.
Η αναπλήρωση των τακτικών µελών από τα αναπληρωµατικά δεν ακολουθεί την οριζόντια αντιστοίχιση, αλλά
κάθε αναπληρωµατικό µέλος αναπληρώνει οποιοδήποτε τακτικό.
Έργο της επιτροπής είναι όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/8-82016
Συνηµµένα
Η υπ΄αριθµ. 21/2020 Τεχνική Μελέτη

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Παιδείας, Αθλητισµού, Πολιτισµού &
Κοινωνικής Πολιτικής

Εσωτ. ∆ιανοµή
1.Γρ. κ. ∆ηµάρχου
2.∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
3.Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισµού
και Αθλητισµού

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ
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