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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..10η/2018..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..22/5/2018.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 326/2018.. 
                      

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για τη 
διοργάνωση συναυλίας με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη με θέμα “Κάτω από τα αστέρια”. 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 10ης/22-5-2018 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..22η  Μαΐου 2018.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της 
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. .. 18074/18-5-2018.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..28.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος 
2.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
5.   ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
6.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
7.   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
8.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
9.  ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
10.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
12.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
13.  ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
14.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
15.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
16.  ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
17.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
18.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
2. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
3. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
4. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
5. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
6. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
7. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
8. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
9. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
10. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
11. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
12. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
13. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν  ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Διονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδοπόλεως κ. 
Κόκκαλης Εμμανουήλ και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Πιπέρης 
Χαράλαμπος. 
 
Απουσίες: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Κριεμάδης Στέφανος, Καρασαρλής Αναστάσιος(δικαιολογημένη απουσία), 
Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Σπηλιώτης Σπυρίδων(δικαιολογημένη απουσία), Μαγγίνα Στέλλα –
Σοφία, Ρηγοπούλου Βασιλική και Υφαντής Ηλίας (δικαιολογημένη απουσία) απουσίαζαν καθ’ 
όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος, Καγιαλή Ελπίς, Κοντάκης Κυριάκος, Μπιτάκος 
Παναγιώτης, Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη και Κρητικός Αθανάσιος προσήλθαν κατά τη 
διάρκεια των ερωτήσεων. 

 
Αποχωρήσεις: 

 Ο Δ.Σ. κ. Τσαγκαράκης Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου Ε.Η.Δ. 
θέματος. 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος και Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη αποχώρησαν κατά τη 
διάρκεια συζήτησης του 2ου Ε.Η.Δ. θέματος. 

 Η Δ.Σ. κ.  Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος. 
 Ο Δ.Σ. κ. Λυρούδιας Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου θέματος. 
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησαν 

κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6ου θέματος. 
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Κοντάκης Κυριάκος, Μπιτάκος Παναγιώτης και Κρητικός Αθανάσιος 

αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου θέματος. 
 Ο Δ.Σ. κ. Μπάσης Αναστάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9ου θέματος. 
 Ο Δ.Σ. κ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος, Γκιζελή Αικατερίνη και Σώκου Ζωή αποχώρησαν κατά τη 

διάρκεια συζήτησης του 23ου θέματος. 
 
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης  νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 Το θέμα με α/α 8 προτάθηκε να συζητηθεί πρώτο, λόγω της παρουσίας ορκωτού λογιστή στη 

συνεδρίαση. 
 Το θέμα με α/α  19  αποσύρθηκε από την Η.Δ. 

 
 

19.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
20.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
21.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
24.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
26.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
27.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
28.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
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..Αριθ. Απόφασης: 326 /2018.. 
 
 ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για τη 

διοργάνωση συναυλίας με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη με θέμα “Κάτω από τα αστέρια”. 

 

Η Πρόεδρος  μετά την εκφώνηση του ..3ου..  της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο 
στην Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικών Δομών κ. Στασινοπούλου 
Αναστασία να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Η Αντιδήμαρχος κ. Στασινοπούλου Αναστασία είπε τα εξής: 
 
Ο Δήμος Διονύσου ανοίγει την αυλαία του φετινού πολιτιστικού καλοκαιριού με μια εξαιρετική 
συναυλία. 
Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη θα μας ταξιδέψει “Κάτω από τ΄αστέρια” όπως λέγεται η φετινή της 
περιοδεία, με ένα πρόγραμμα με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Τραγούδια που αγαπάει ή 
ίδια αλλά και το κοινό της, τραγούδια μελωδικά, τραγούδια που θα  γεμίσουν την ψυχή μας 
κάτω από τα αστέρια, αλλά και τραγούδια με ροκ πινελιές γιατί φέτος θα ταξιδέψει “Σε όλα τα 
νησιά” αλλά και στην μακρινή “Χαβάη”! 
Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αποτελεί μια διαχρονική ερμηνεύτρια με μια αισθαντική φωνή που 
καθηλώνει το κοινό όπου κι αν εμφανίζεται, μια φωνή που ξεπηδά μέσα από μια εξαιρετική 
καλλιτεχνική προσωπικότητα. 
Περισσότερες από 4 δεκαετίες κρατά τα σκήπτρα με την ξεχωριστή έκφρασή της και την 
μοναδική σκηνική της παρουσία. Στη συναυλία τη συνοδεύουν εξαιρετικοί σολίστες μουσικοί 
που την ακολουθούν εντός και εκτός συνόρων, σε κάθε γωνιά που ταξιδεύει την Ελληνική 
μουσική και τα τραγούδια της. Ανάμεσα σε αυτά τα υπέροχα τραγούδια θα γίνει και ένα μικρό 
αφιέρωμα στον εκπληκτικό Έλληνα συνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο. 
Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 21:00 – 23:00, στον 
χώρο  
εκδηλώσεων του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου. 
 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 
1. Αμοιβή για τη συμμετοχή της ερμηνεύτριας Άλκηστις Πρωτοψάλτη 
2. Αμοιβή για τους 6 μουσικούς που συνοδεύουν την τραγουδίστρια 
3. Έξοδα παραγωγής (αμοιβές ηχοληπτών, αμοιβή φωτιστή, back line, αμοιβή χειρίστριας cue 

– stage manager και παραγωγής, ηχητικών και φωτιστικών εγκαταστάσεων) 
4. Αφίσες, προγράμματα, προσκλήσεις που θα καλυφθούν από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης 

για τα έντυπα 
5. Πλαστικά καθίσματα που θα καλυφθούν από τη σχετική σύμβαση του Δήμου 
6. Χημικές τουαλέτες που θα καλυφθούν από τη σχετική ετήσια σύμβαση του Δήμου 
 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των: 
 
23.665,00  € συμπ. ΦΠΑ 24% και ΑΕΠΙ (5% επί της καθαρής αμοιβής των καλλιτεχνών η 
οποία ανέρχεται στο ποσό των 14.500 €), που αφορούν σε όλο το κόστος παραγωγής της 
συναυλίας (αμοιβή τραγουδίστριας, αμοιβή μουσικών, αμοιβές ηχοληπτών, φωτιστών, back 
line, αμοιβή χειρίστριας cue – stage manager και παραγωγής, ηχητικών και φωτιστικών 
εγκαταστάσεων) και θα βαρύνουν τον ΚΑ. 15.6471.0004 με την ονομασία “Αμοιβές 
Καλλιτεχνών” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
1. 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 
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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, (…)”, 

2. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως 
όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε 
θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει 
ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά 
ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα 
ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με 
απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο 
όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου” 
4. Το εδ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/08-06-2006) 

“Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού 
του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού 
Συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν: α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή 
άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και 
συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική 
του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών 
συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του” 

5. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016)”, 

6. 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 

7. 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» 

8. 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,…..” 

9. Την υπ΄αρίθμ. 333/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) ΑΔΣ σχετικά με την Έγκριση του 
Προϋπολογισμού Δήμου Διονύσου ο.ε. 2018, η οποία επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 
103503/36449/22-01-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στο Δήμο 3218/25-01-2018, 

10. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 
(ΑΔΑΜ) 18REQ003130108 

11. Την υπ’ αριθμ. 782/9160/31-03-2017 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & 
Αθλητισμού κα Αναστασία Στασινοπούλου, 

12. Την αρ. πρωτ. 18128/18-05-2018 Πρόσκληση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοιν. 
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού για διοργάνωση της εν θέματι συναυλίας 
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13. Την από 18-05-2018 (αρ. πρωτ 18134/18-05-2018 Δήμου Διονύσου) αποδοχή της 
πρόσκλησης από την εταιρεία Α.ΑΤΤΙΚΙΟΥΖΕΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ για τη διοργάνωση της 
συναυλίας και την αποστολή προσφοράς 

14. Το γεγονός ότι με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας, 
δαπάνης και η διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση συναυλίας με την Άλκηστη 
Πρωτοψάλτη με θέμα “Κάτω από τα αστέρια”, ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημοτικού 
Συμβουλίου, 

 
Προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 
 
(1) Την αναγκαιότητα για τη διοργάνωση συναυλίας με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη με τίτλο 

“Κάτω από τα αστέρια” την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, στον χώρο εκδηλώσεων του 
Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου. 

(2) Τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τη διοργάνωση συναυλίας με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη με 
θέμα “Κάτω από τα αστέρια” την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, στον χώρο εκδηλώσεων του 
Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου, οι οποίες επισυνάπτονται και 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

(3) Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 23.665,00  € συμπ. ΦΠΑ. + ΑΕΠΙ 
(5%) και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016), στην 
εταιρεία “Α. ΑΤΤΙΚΙΟΥΖΕΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ” (Παραγωγές Θεαμάτων) για την επιμέλεια, 
παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη  την 
Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0004  µε την ονομασία “Αμοιβές 
Καλλιτεχνών” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018 που κρίνεται απαραίτητη, 
προκειμένου να διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία η εκδήλωση. 

  Α. ΑΤΤΙΚΙΟΥΖΕΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (Παραγωγή Θεαμάτων) Διεύθυνση: Σμύρνης 9 
Ανάβυσσος Αττικής, τ.κ. 19013 ΑΦΜ: 095623502 ΔΟΥ: Κορωπίου, έναντι αμοιβής 
23.665,00  € συμπ. ΦΠΑ  

Στην καθαρή αμοιβή των καλλιτεχνών δηλαδή, 14.500,00 € υπολογίζεται η ΑΕΠΙ  5% = 
725 €. 
Αμοιβή καλλιτεχνών, ηχοληπτών, φωτιστών, back line,  χειρίστριας cue – stage manager 
και παραγωγής, ηχητικών και φωτιστικών εγκαταστάσεων 18.500 Χ 24% ΦΠΑ = 22.940,00 
€. 
Συνολικό ποσόν: 22.940,00 € + 725 € = 23.665,00 € συμπ. ΦΠΑ και ΑΕΠΙ 

(4) Οι υπόλοιπες δαπάνες θα καλυφθούν από τις ετήσιες συμβάσεις  εκτύπωσης εντύπων, 
πλαστικών καθισμάτων και χημικών τουαλετών. 

 
Έπειτα το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, ως επικεφαλής της παράταξης « 
Ενωτική Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου και είπε τα εξής: « Και πέρυσι τονίσαμε την 
αναγκαιότητα του προγραμματισμού. ΄Ερχεστε με μια εισήγηση της τάξης των 23.000€ τέλος 
Μαΐου, χωρίς ένα πρόγραμμα καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Θα θέλαμε να το ψηφίσουμε αλλά 
δεν μπορούμε λόγω του τρόπου που έρχεται». 
 
Εν συνεχεία το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Φωτάκης Ιωάννης, εκ μέρους της παράταξης « Νέα Πνοή 
για το Διόνυσο» και είπε τα εξής: «Φέρτε έστω 1 φορά, έστω του χρόνου για τελευταία φορά, 
όλο το πρόγραμμα τέτοιων δράσεων και παρόλο που η εκδήλωση είναι ποιοτική δεν μπορούμε 
να το στηρίξουμε και θα σταθούμε με λευκό». 
 
Έπειτα το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος, ως επικεφαλής της παράταξης 
«Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου» και είπε τα εξής: «Πρέπει να υπάρχει έγκαιρος 
προγραμματισμός και η εκδήλωση αυτή έπρεπε να εμπεριέχεται σε αυτόν. Επιπλέον η μέρα 
αυτή  υπάρχει εκδήλωση στη Άνοιξη και θα υπερκεραστεί».  
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Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή 
Συσπείρωση Διονύσου» και είπε τα εξής: «Θα προτιμούσα να έρχονταν καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις με πιο οικονομικές απολαβές. Θα ήθελα να είχα μια ολοκληρωμένη εικόνα των 
καλοκαιρινών εκδηλώσεων και ας μην ήταν και τα πρώτα ονόματα». 
 
Τέλος το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων και είπε τα εξής: «Θα γίνουμε ο Δήμος 
των ενοικιάσεων. Η εύκολη λύση είναι οι εργολάβοι. Το θέμα είναι άλλο και οι χώροι 
υπάρχουν». 
 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.). 
 Τις διατάξεις των άρθρων  158 παρ. 3 εδ. α, 75, 93 και  95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 

114/8-6-2006. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 7 και 118 του Ν. 4412/2016. 
 Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α). 
 Την υπ΄αριθμ. 33/2012 πράξη των Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7ου τμήματος του Ζ 

κλιμακίου. 
 Την υπ΄αρίθμ. 333/2017 ΑΔΣ. 
 Τις υπ΄αριθμ. 16/2018 Τεχνικές Προδιαγραφές 
 Την αρ. πρωτ. 18128/18-05-2018 Πρόσκληση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοιν. Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού. 
 Την από 18-05-2018 αποδοχή της πρόσκλησης από την εταιρεία Α.ΑΤΤΙΚΙΟΥΖΕΛ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΕΠΕ. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
                 
 

 
Α Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι   Κ Α Τ Α           Π Λ Ε  Ι  Ο Ψ Η Φ Ι Α 

Με     ψήφους    15   Υπέρ,   4  Κατά   και  5  Λευκές 
 
 
 

Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ. κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Τσιλιγκίρη Μιχαήλ,  Κανατσούλη Ιωάννη 
και Γιαννουλάτου Σπυρίδωνα για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και 
αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
 
Οι Δ.Σ. κ. κ Τσουδερός Ιωάννης, Λουκάτου Ανθή, Φωτάκης Ιωάννης, Ζυγούνας Γεώργιος και 
Σώκου Ζωή δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και 
αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 
 

Εγκρίνει : 
1)Την αναγκαιότητα για τη διοργάνωση συναυλίας με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη με τίτλο  
“Κάτω από τα αστέρια” την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, στον χώρο εκδηλώσεων του    
Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου. 
2)Τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τη διοργάνωση συναυλίας με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη με 
θέμα “Κάτω από τα αστέρια” την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, στον χώρο εκδηλώσεων του 
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Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου, οι οποίες επισυνάπτονται και 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 
3)Τη δαπάνη για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας με την 
Άλκηστη Πρωτοψάλτη  την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, τη διάθεση πίστωσης ποσού 
23.665,00  € συμπ. ΦΠΑ. + ΑΕΠΙ (5%) στην εταιρεία “Α. ΑΤΤΙΚΙΟΥΖΕΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ” 
(Παραγωγές Θεαμάτων) σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0004  µε την ονομασία “Αμοιβές 
Καλλιτεχνών” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018 που κρίνεται απαραίτητη, 
προκειμένου να διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία η εκδήλωση και τον τρόπο εκτέλεσης με 
απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016), 
  Α. ΑΤΤΙΚΙΟΥΖΕΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (Παραγωγή Θεαμάτων) Διεύθυνση: Σμύρνης 9 

Ανάβυσσος Αττικής, τ.κ. 19013 ΑΦΜ: 095623502 ΔΟΥ: Κορωπίου, έναντι αμοιβής 
23.665,00  € συμπ. ΦΠΑ  

Στην καθαρή αμοιβή των καλλιτεχνών δηλαδή, 14.500,00 € υπολογίζεται η ΑΕΠΙ  5% = 
725 €. 
Αμοιβή καλλιτεχνών, ηχοληπτών, φωτιστών, back line,  χειρίστριας cue – stage manager 
και παραγωγής, ηχητικών και φωτιστικών εγκαταστάσεων 18.500 Χ 24% ΦΠΑ = 22.940,00 
€. 
Συνολικό ποσόν: 22.940,00 € + 725 € = 23.665,00 € συμπ. ΦΠΑ και ΑΕΠΙ 

Οι υπόλοιπες δαπάνες θα καλυφθούν από τις ετήσιες συμβάσεις  εκτύπωσης εντύπων, 
πλαστικών καθισμάτων και χημικών τουαλετών. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος  «Διαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ  ΜΕΛΗ       

                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                       ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                       ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
     ΖΩΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.   
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.  
                                                                 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
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Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ: 16/2018  
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΆΛΚΗΣΤΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ” 

 
 
 
 

 
Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 23.665,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 15.6471.0004 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018. 
 
    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’) 
 
 

 
 
 
 
 

ΜΑΪΟΣ 2018 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Άνοιξη, 21/05/2018 
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΆΛΚΗΣΤΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ” 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Διοργάνωση συναυλίας με την Άλκηστη 
Πρωτοψάλτη με θέμα “Κάτω από τα αστέρια” 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απευθείας ανάθεση 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
 23.665,00 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Κωδικοί: 

 CPV: 79952100-3 “Υπηρεσίες οργάνωσης 
πολιτιστικών εκδηλώσεων” 

ΑΔΑΜ: 18REQ003130108 

 

 

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Κ.Α.: 15.6471.0004 

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 

 
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για τη διοργάνωση συναυλίας με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη με θέμα 
“Κάτω από τα αστέρια”. 
Ο Δήμος Διονύσου ανοίγει την αυλαία του φετινού πολιτιστικού καλοκαιριού με μια εξαιρετική συναυλία. 
Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη θα μας ταξιδέψει “Κάτω από τ΄αστέρια” όπως λέγεται η φετινή της περιοδεία, 
με ένα πρόγραμμα με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Τραγούδια που αγαπάει ή ίδια αλλά και το κοινό 
της, τραγούδια μελωδικά, τραγούδια που θα  γεμίσουν την ψυχή μας κάτω από τα αστέρια, αλλά και 
τραγούδια με ροκ πινελιές γιατί φέτος θα ταξιδέψει “Σε όλα τα νησιά” αλλά και στην μακρινή “Χαβάη”! 
Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αποτελεί μια διαχρονική ερμηνεύτρια με μια αισθαντική φωνή που καθηλώνει 
το κοινό όπου κι αν εμφανίζεται, μια φωνή που ξεπηδά μέσα από μια εξαιρετική καλλιτεχνική 
προσωπικότητα. 
Περισσότερες από 4 δεκαετίες κρατά τα σκήπτρα με την ξεχωριστή έκφρασή της και την μοναδική 
σκηνική της παρουσία. Στη συναυλία τη συνοδεύουν εξαιρετικοί σολίστες μουσικοί που την ακολουθούν 
εντός και εκτός συνόρων, σε κάθε γωνιά που ταξιδεύει την Ελληνική μουσική και τα τραγούδια της. 
Ανάμεσα σε αυτά τα υπέροχα τραγούδια θα γίνει και ένα μικρό αφιέρωμα στον εκπληκτικό Έλληνα 
συνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο. 

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 21:00 – 
23:00, στον χώρο εκδηλώσεων του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου 
Διονύσου. 

 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 
7. Αμοιβή για τη συμμετοχή της ερμηνεύτριας Άλκηστις Πρωτοψάλτη 
8. Αμοιβή για τους 6 μουσικούς που συνοδεύουν την τραγουδίστρια 
9. Έξοδα παραγωγής (αμοιβές ηχοληπτών, αμοιβή φωτιστή, back line, αμοιβή χειρίστριας cue – stage 

manager και παραγωγής, ηχητικών και φωτιστικών εγκαταστάσεων) 
10. Αφίσες, προγράμματα, προσκλήσεις που θα καλυφθούν από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για 

τα έντυπα 
11. Πλαστικά καθίσματα που θα καλυφθούν από τη σχετική σύμβαση του Δήμου 
12. Χημικές τουαλέτες που θα καλυφθούν από τη σχετική ετήσια σύμβαση του Δήμου 
 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των: 
 
23.665,00  € συμπ. ΦΠΑ 24% και ΑΕΠΙ (5% επί της καθαρής αμοιβής των καλλιτεχνών η οποία 
ανέρχεται στο ποσό των 14.500 €), που αφορούν σε όλο το κόστος παραγωγής της συναυλίας (αμοιβή 
τραγουδίστριας, αμοιβή μουσικών, αμοιβές ηχοληπτών, φωτιστών, back line, αμοιβή χειρίστριας cue – 

ΑΔΑ: 789ΕΩ93-ΘΛΟ



 12/15 

stage manager και παραγωγής, ηχητικών και φωτιστικών εγκαταστάσεων) και θα βαρύνουν τον ΚΑ. 
15.6471.0001 με την ονομασία “Αμοιβές Καλλιτεχνών” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018. 
 
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης  
Η σύμβαση με την εταιρεία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα μετά την απόφαση του Δ/Σ και μέχρι 
τις 27 Ιουνίου 2018. 
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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 ανάθεσης θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 23.665,00 € συμπ. ΦΠΑ + 

ΑΕΠΙ 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CPV: 79952100-3 

ΣΥΝΟΛΟ 
 (χωρίς ΦΠΑ) 

€ 

1.  

Αμοιβή Καλλιτέχνη – Τραγουδίστριας, Αμοιβή για τους 6 μουσικούς 
που συνοδεύουν την τραγουδίστρια, Έξοδα παραγωγής (αμοιβές 
ηχοληπτών, αμοιβή φωτιστή, back line, αμοιβή χειρίστριας cue – 

stage manager και παραγωγής, ηχητικών και φωτιστικών 
εγκαταστάσεων) 

 

18.500,00 

  
   
 Καθαρή Αξία 18.500,00 € 
 ΦΠΑ 24% 4.440,00 € 
 ΑΕΠΙ 725,00 € 

 
Γενικό Σύνολο  

(συμπ. ΦΠΑ) 23.665,00 € 
 

 

Οι υπόλοιπες δαπάνες θα καλυφθούν από τις ετήσιες συμβάσεις εκτύπωσης εντύπων, 
πλαστικών καθισμάτων και χημικών τουαλετών. 
                                                                                                                                               
 
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 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 

 
 Η σύμβαση με την εταιρεία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα μετά την απόφαση του Δ/Σ και μέχρι 

τις 27 Ιουνίου 2018. 
 Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 
 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει sound check και να έχει ολοκληρωθεί μία (1) ώρα πριν 

την έναρξη της εκδήλωσης. 
 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει διασφαλίσει ότι το αποτέλεσμα του ήχου θα είναι άρτιο ποιοτικά. 
 Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις στα αρμόδια δικαστήρια. 
 

 
Άνοιξη, 21/05/2018 

   
 
 
 
   
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
            ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
            
 

 
    ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ                        ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CPV: 79952100-3 

ΣΥΝΟΛΟ 
 (χωρίς ΦΠΑ) 

€ 

2.  

Αμοιβή Καλλιτέχνη – Τραγουδιστριας, Αμοιβή για τους 6 μουσικούς 
που συνοδεύουν την τραγουδίστρια, Έξοδα παραγωγής (αμοιβές 
ηχοληπτών, αμοιβή φωτιστή, back line, αμοιβή χειρίστριας cue – 

stage manager και παραγωγής, ηχητικών και φωτιστικών 
εγκαταστάσεων) 

 

 

  
   
 Καθαρή Αξία            € 
 ΦΠΑ 24%            € 
 ΑΕΠΙ            € 

 
Γενικό Σύνολο  

(συμπ. ΦΠΑ)                   € 
 
 
 
 

…………………………. 
(Τόπος και ημερομηνία) 
 
 
 
 
Ο Προσφέρων 
(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα συμμετέχουσας εταιρείας) 
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