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

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..506/2020..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της..54ης/1-12-2020...Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής.
Σήμερα την ..1η Δεκεμβρίου 2020.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια Τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ.
Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ..30019/27-112020..πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου που
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΗΔ 1ο:«Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης, πρακτικού τεκμηρίωσης
τιμών, αποδοχής όρων συμμετοχής και υποβολής πρότασης».
ΘΕΜΑ ΕΗΔ 2ο: Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος
συνοπτικού διαγωνισμού και ανακήρυξη μειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΕΚ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ».
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού
διαγωνισμού και ανακήρυξη μειοδότη για την «Προμήθεια Υπηρεσιών Οικοδομικών
Εργασιών».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο.4 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και
ανάδειξη οριστικών αναδόχων για την “Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης &
Επισκευής Μεταφορικών Μέσων με την Προμήθεια των Ανταλλακτικών τους”».
ΘΕΜΑ 3ο: «Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της
υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο
Διονύσου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»».
ΘΕΜΑ 4ο: «Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων,
συμπεριλαμβανομένων κατανοµών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ,
καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράµµατα».
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 την “ DEMO ABEE” για στήριξη των
οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών που υπάγονται στις Κοινωνικές υπηρεσίες του
Δήμου μας».
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ΘΕΜΑ 7ο:«Εξειδίκευση Πίστωσης για την Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων
Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων 2020».
ΘΕΜΑ 8ο: «Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 497/2020 ΑΟΕ και Εξειδίκευση Πίστωσης
Παροχής Υπηρεσιών για Υποστήριξη Διαχείρισης της Πράξης με Τίτλο “ΔΟΜΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003621».
ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης επί αιτήματος ΤΣΟΛΟΜΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ για καταβολή
αποζημίωσης για ζημιά που υπέστει πνιγμού 43 κοτόπουλων και 7 γαλιών που
αποδίδεται σε αδέσποτο ζώο».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για Δαπάνες
Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Δήμου Διονύσου για το έτος 2021».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για την
Πληρωμή Τελών Διέλευσης Απορριμματοφόρων από την “Αττική Οδό”».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:
«Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου» κατά τις διατάξεις
του άρθρου 29 του Ν.4753/2020».
ΘΕΜΑ 13ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τον «Καθαρισμός Δημοτικών
Κτιρίων του Δήμου Διονύσου».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.
2. Τσουδερός Ιωάννης
3. Κριεμάδης Στέφανος
4.Φωτάκης Ιωάννης
5.Λακαφώση Παναγιώτα
6.Ζαμάνης Διονύσιος
7.Τσούκας Παναγιώτης
8.Κουριδάκης Κωνσταντίνος
9.Τσεβάς Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Ελευθερία Παππά Υπάλληλο του Δήμου
Διονύσου.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης σύμφωνα
με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).
Το 9ο θέμα απεσύρθη από τη ημερήσια διάταξη.
Ο Δ.Σ. κ.Τσούκας Παναγιώτης αποχώρησε από το 10ο θέμα.
Αριθμός Απόφασης: 506/2020
ΘΕΜΑ 7ο:«Εξειδίκευση Πίστωσης
Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων 2020»

για

την

Διοργάνωση

O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση.
Έχοντας υπόψη:

Χριστουγεννιάτικων
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Τη Χριστουγεννιάτικη περίοδο στο Δήμο Διονύσου, εφόσον δεν υπάρξουν κυβερνητικοί περιορισμοί σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας covid-19, θα την πλαισιώνουν οι
παρακάτω καλλιτεχνικές εκδηλώσεις:


Χριστουγεννιάτικα δρώμενα με την ομάδα θεάτρου δρόμου “Teatro
Theama”
Τέσσερα (4) θεματικά δρώμενα, από την ομάδα θεάτρου δρόμου “Teatro Theama”, με
εντυπωσιακά χριστουγεννιάτικα κοστούμια (βασίλισσα του πάγου, ξωτικά κ.α.), φαντασία, αγάπη, μουσική και χρώματα, θα μαγέψουν τους παρευρισκόμενους χαρίζοντάς τους αξέχαστες στιγμές που μεταφέρουν τη μαγεία των Εορτών.
Οι ηθοποιοί – performer θα είναι ειδικευμένοι ξυλοπόδαροι – ζογκλέρ, ξωτικά, που
μαζί με τις κινούμενες φουσκωτές φιγούρες (Άγιο – Βασίληδες, Χιονάνθρωποι, ύψους
3,5 μ.) θα δημιουργούν μια μαγική ατμόσφαιρα.
Τα δρώμενα και τα happenings θα έχουν πρωτοτυπία, θα μεταφέρουν την έκπληξη, τη
λάμψη και τη γλυκιά “γεύση” των γιορτών σε μικρούς και μεγάλους, κρατώντας τις
αποστάσεις και έχοντας τη δυνατότητα να αναπτυχθούν σε πλατείες τηρώντας τα
μέτρα ασφαλείας που επιβάλλει η συγκυρία της πανδημίας.
Το κάθε δρώμενο θα έχει διάρκεια δύο (2) ώρες και θα συμμετέχουν έξι (6) επαγγελματίες ηθοποιοί – performers, που θα εναλλάσσονται στους διάφορους ρόλους.
Τα δρώμενα θα πραγματοποιηθούν στις 23, 24, 30 και 31 Δεκεμβρίου 2020 και ώρες
12:00 – 14:00 μ.μ., στον Άγιο Στέφανο (μπροστά από το πάρκο του σταθμού του
τραίνου) και στην κεντρική πλατεία της Δροσιάς.
Για την εκδήλωση απαιτούνται:

Αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση των δρώμενων του “Teatro
Theama” στον Καλλιτεχνικό Οργανισμό “ΤΕΧΝΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ” (Πολιτιστικές Εκδηλώσεις).

Βιντεοσκόπηση των δρώμενων του “Teatro Theama” [κατηγορία (1 (+επιπλέον
1 ώρα) και κατηγορία 4) 23, 24, 30 και 31/12, κατηγορία (5)] που θα καλυφθεί από
τη σχετική ετήσια σύμβαση

Εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων (Κατηγορία (1) – 1 τμχ.) που θα καλυφθεί
από τη σχετική ετήσια σύμβαση.
Το προϋπολογιζόμενο κόστος των εκδηλώσεων (παρ. Ι) ανέρχεται στο ποσό των
6.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε.
2020.


Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και μελωδίες από την μικρή φιλαρμονική
ορχήστρα πνευστών “Christmas Favorite”
Η μικρή φιλαρμονική ορχήστρα “Christmas Favorite” αποτελείται από 5 μουσικούς με
πνευστά όργανα. Κατά τη διάρκεια των γιορτινών ημερών, η ορχήστρα από ένα βαγόνι
του Χριστουγεννιάτικου τραίνου, που θα μετακινείται σε συγκεκριμένη διαδρομή από
τον Άγιο Στέφανο μέχρι την πλατεία της Σταμάτας, θα παίζει χριστουγεννιάτικες μελωδίες και κάλαντα, δίνοντας μια εορταστική νότα χαράς.
Η ορχήστρα θα παρουσιάζει το πρόγραμμά της για δύο (2) ώρες κάθε ημέρα (12:00 –
14:00 μ.μ.) και συγκεκριμένα για τις παραμονές 24 και 31 Δεκεμβρίου 2020.
Για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση των δρώμενων της μικρής φιλαρμονικής ορχήστρας πνευστών “Christmas Favorite” απαιτείται αμοιβή στον μουσικό “Δημήτριο
Πέτσα”.
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Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο των εκδηλώσεων ανέρχεται στο ποσό
των 2.480,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0004 µε την
ονομασία “Αμοιβές Καλλιτεχνών” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2020.


Βράβευση των επιτυχόντων μαθητών του Δήμου Διονύσου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Λόγω των περιορισμών που υπάρχουν με την εξέλιξη της πανδημίας του covid-19,
φέτος δεν θα διοργανωθεί τελετή βράβευσης για τους επιτυχόντες στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση. Όμως, ο Δήμαρχος Διονύσου, προτίθεται να βραβεύσει τους μαθητές
που αρίστευσαν, σε μικρές κατ’ ιδίαν συναντήσεις στο χώρο του κεντρικού Δημαρχείου, την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020. Οι συναντήσεις θα είναι προσωπικές και θα
πραγματοποιηθούν ανά ημίωρο.
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται βιντεοσκόπηση [κατηγορία (1 (+2 επιπλέον
ώρες) και κατηγορία 5)] και έντυπα (Κατηγορία 13 – 1 τμχ.) που θα καλυφθούν από
τις σχετικές ετήσιες συμβάσεις.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

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' 139/31-082019):
“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 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…”

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.”
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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),
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”
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)”
Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-62014) “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. 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
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 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),
Την εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ)
Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
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)”
Τις ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης των
αναθέσεων
Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης
Μητρώου (ΑΔΑΜ) 20REQ007721294
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Την υπ΄αρίθμ. 500/2019 (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,
Την υπ’ αριθμ. 21846/2401/11-09-2020 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στoν Αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικής
Πολιτικής κo Νικόλαο Καρυστινό,
Την ανάγκη του Δήμου για τις συγκεκριμένες εξειδικεύσεις, οι οποίες συντελούν
άμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών της υπηρεσίας,
Προτείνεται η ΟΕ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει:

 Την έγκριση για τη διοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων 2020.

Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 6.200,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο
εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) στον Καλλιτεχνικό
Οργανισμό “Τέχνης Δρώμενα”, για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση των
δρώμενων της ομάδας θεάτρου δρόμου “Teatro Theama” στις 23, 24, 30 και 31 Δεκεμβρίου 2020, στον Άγιο Στέφανο (μπροστά από το πάρκο του σταθμού του τραίνου) και στην κεντρική πλατεία της Δροσιάς, σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0003, με
την ονομασία “Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε.
2020.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ “ΤΕΧΝΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ” (Πολιτιστικές Εκδηλώσεις) Διεύθυνση: Κορίνθου 37, Αθήνα τ.κ. 10441 ΑΦΜ: 996858970 ΔΟΥ: Α’
Αθηνών, έναντι αμοιβής 6.200,00 € συμπ. ΦΠΑ

Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.480,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο
εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) στον μουσικό “Δημήτριο Πέτσα” για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση των δρώμενων της μικρής
φιλαρμονικής ορχήστρας πνευστών “Christmas Favorite”, στις 24 και 31 Δεκεμβρίου
2020, σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0004, με την ονομασία “Αμοιβές Καλλιτεχνών” του
προϋπολογισμού ο.ε. 2020.
“ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ” (Μουσικός) Διεύθυνση: Παλουμπιώτη 15, Αθήνα τ.κ.
11476 ΑΦΜ: 051870804 ΔΟΥ: Ψυχικού, έναντι αμοιβής 2.480,00 € συμπ. ΦΠΑ

Την εξειδίκευση πίστωσης για τις υπόλοιπες δαπάνες: εκτύπωση εντύπων και
βιντεοσκόπηση (όπως αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό της εισήγησης), που
θα καλυφθούν από τις ετήσιες συμβάσεις του Δήμου.
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 άρθρων14, 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-62014).
 Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α).
 Τις διατάξεις του Ν. 4438/16 (ΦΕΚ-220 Α/28-11-16).
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 Τις διατάξεις των άρθρων 77,203, 204, 205, 206 και 207 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ
Α’ 133/19-07-2018).
 Τις διατάξεις 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 14 παρ.1 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α' 139/31-082019).
 Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2, β, του Π. Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α).
 Τα αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 και 65483/20-09-2019 έγγραφα του ΥΠ. ΕΣ. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.
 Την εγκύκλιο με αριθμό πρωτ: 2/100018/0026/30-12-2016 του Υπ. Οικονομικών.
 Την υπ΄αρίθμ. 500/2019 ΑΔΣ.
 Την Έγκριση του Προϋπολογισμού Δήμου Διονύσου ο.ε. 2020, που
επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 5978/1537/14-01-2020 Απόφαση της Αποκ.
Διοίκησης Αττικής που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισρχ. 4386/14-02-2020.
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ο Δ.Σ.κ.Ζαμάνης Διονύσιος δήλωσε ψήφο λευκή.


Εγκρίνει τη διοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων
2020.



Εξειδικεύει πίστωση ποσού 6.200,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) στον Καλλιτεχνικό
Οργανισμό “Τέχνης Δρώμενα”, για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση των
δρώμενων της ομάδας θεάτρου δρόμου “Teatro Theama” στις 23, 24, 30 και 31
Δεκεμβρίου 2020, στον Άγιο Στέφανο (μπροστά από το πάρκο του σταθμού του
τραίνου) και στην κεντρική πλατεία της Δροσιάς, σε βάρος του Κ.Α.
15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του
προϋπολογισμού ο.ε. 2020.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ “ΤΕΧΝΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ” (Πολιτιστικές Εκδηλώσεις) Διεύθυνση: Κορίνθου 37, Αθήνα τ.κ. 10441 ΑΦΜ: 996858970 ΔΟΥ: Α’
Αθηνών, έναντι αμοιβής 6.200,00 € συμπ. ΦΠΑ


Εξειδικεύει πίστωση ποσού 2.480,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) στον μουσικό “Δημήτριο Πέτσα” για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση των δρώμενων της μικρής φιλαρμονικής ορχήστρας πνευστών “Christmas Favorite”, στις 24 και 31
Δεκεμβρίου 2020, σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0004, με την ονομασία “Αμοιβές
Καλλιτεχνών” του προϋπολογισμού ο.ε. 2020.

“ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ” (Μουσικός) Διεύθυνση: Παλουμπιώτη 15, Αθήνα τ.κ. 11476
ΑΦΜ: 051870804 ΔΟΥ: Ψυχικού, έναντι αμοιβής 2.480,00 € συμπ. ΦΠΑ.


Εξειδικεύει πίστωση για τις υπόλοιπες δαπάνες: εκτύπωση εντύπων και βιντεοσκόπηση (όπως αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό της εισήγησης), που θα
καλυφθούν από τις ετήσιες συμβάσεις του Δήμου.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος
«Διαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλαφατέλης Ιωάννης
Δήμαρχος

ΤΑ ΜΕΛΗ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Τσουδερός Ιωάννης
Κριεμάδης Στέφανος
Φωτάκης Ιωάννης
Λακαφώση Παναγιώτα
Ζαμάνης Διονύσιος
Κουριδάκης Κωνσταντίνος
Τσεβάς Χρήστος

Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
Εσωτερική Διανομή:
 Γραφείο Δημάρχου.
 Τμήμα Κοιν.Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, & Αθλητισμού.

