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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..13η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..26/6/2018.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 369/2018.. 
                      
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για το 
Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018  ∆ήµου ∆ιονύσου – Λοιπές Εκδηλώσεις». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 13ης/26-6-2018 ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..26η  Ιουνίου 2018.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. .. 21787/22-6-2018.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο 
χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.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 ..26.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος 
2.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3.   ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
4.   ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
6.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η   ΑΓΓΕΛΑ. 
7.   ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
8.   ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
9.   ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
10.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

11. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
12.  ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
13.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
14.  ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
15.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
16.  ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
17.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
18.  ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
2. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
3. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
4. ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
5. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
6. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
7. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
8. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
9. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
10. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
11. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
12. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
13. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
14. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
15. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν  ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
∆ιονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. 
Κασαπάκης Μιχαήλ και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Πιπέρης 
Χαράλαµπος. 
 
 
Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Τσούκας Παναγιώτης, Μπέτσης Ανδρέας, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Μαγγίνα 
Στέλλα –Σοφία προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 

• Η ∆.Σ. κ. Πέππα Αγγελική προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 15ου θέµατος. 
• Ο ∆.Σ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου θέµατος. 
• Ο ∆.Σ. κ. Λυρούδιας Ευάγγελος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 20ου θέµατος. 
• Η ∆.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9ου θέµατος. 
 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Τα θέµατα µε α/α 19, 20, 21 και 22 προτάθηκε να συζητηθούν πρώτα, λόγω της 
εγκυµοσύνης της Αντιδηµάρχου. 

� Το θέµατα  µε α/α  10, 11, 12, 13, 14,15, 16 και 17 συζητήθηκαν  µετά το 22 θέµα. 
� Το θέµα µε α/α 9 συζητήθηκε µετά το 17ο θέµα. 

 
 
..Αριθ. Απόφασης: 369/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για το 

Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018  ∆ήµου ∆ιονύσου – Λοιπές Εκδηλώσεις». 
 
Η Πρόεδρος  µετά την εκφώνηση του ..19ου..  της ηµερήσιας διάταξης θέµατος έδωσε το λόγο 
στην Αντιδήµαρχο Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού & Κοινωνικών ∆οµών κ. Στασινοπούλου 
Αναστασία να προβεί στην εισήγηση του θέµατος. 
 
Η Αντιδήµαρχος κ. Στασινοπούλου Αναστασία είπε τα εξής: 
 
Το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018 που εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθµ. 350/2018 Α∆Σ, συνεχίζεται και 
µε άλλες εκδηλώσεις που περιγράφονται αναλυτικά ως κατωτέρω: 
 
1. ∆ιοργάνωση Καλοκαιρινής Παιδικής Εκδήλωσης στη ∆Ε Αγίου Στεφάνου 

  
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου διοργανώνει στην ∆Ε Αγίου Στεφάνου εκδήλωση για να καλωσορίσει το 
καλοκαίρι, παρουσιάζοντας στους µικρούς µας δηµότες και κατοίκους µια καλλιτεχνική παιδική 

19.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
20.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
21.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
22.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
23.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
24.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
25.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
26.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
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εκδήλωση µε ψυχαγωγικό πρόγραµµα που συνδυάζει διασκέδαση, µουσικοκινητικά παιχνίδια, 
διαγωνισµούς και πολλά άλλα. 
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:30, στην νέα 
πιστοποιηµένη παιδική χαρά στην οδό Καραολή & ∆ηµητρίου και Μακρυγιάννη στον Άγιο 
Στέφανο. 
Ο ∆ήµος θα καλύψει τις ηχοφωτιστικές ανάγκες της εκδήλωσης και τα εκτυπωτικά που θα 
καλυφθούν από τις σχετικές ετήσιες συµβάσεις του ∆ήµου. 
 
2. Συνδιοργάνωση του 3ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών µε το Σωµατείο Παραδοσιακών 

Χορών και Λαογραφικών Ερευνών “ΧΟΡΟΠΑΙΓΝΙΟ” 
 
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου συνδιοργανώνει µαζί µε το Σωµατείο Παραδοσιακών Χορών και 
Λαογραφικών Ερευνών “ΧΟΡΟΠΑΙΓΝΙΟ” το 3ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών. Στην 
εκδήλωση θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χοροί από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, µε τη 
συνοδεία ορχήστρας δηµοτικής µουσικής 
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018 και  την Κυριακή 01 Ιουλίου 
2018 ώρα 20:30 µ.µ., στον χώρο εκδηλώσεων του Παλαιού Σιδηροδροµικού Σταθµού Τραίνου 
∆ιονύσου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται η ενοικίαση 2.100 καθισµάτων. 
Επίσης, εγκατάσταση χηµικών τουαλετών στο συγκεκριµένο χώρο, των οποίων το κόστος θα 
καλυφθεί από την σχετική ετήσια σύµβαση. 
Το προϋπολογιζόµενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται µέχρι του ποσού των 
3.124,80 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονοµασία 
“Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2018.  

 
3. ∆ροσοβραδιές 2018 

 
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου συνδιοργανώνει και φέτος όπως κάθε χρόνο τις ∆ροσοβραδιές, µε την 
Ένωση Ποντίων ∆ροσιάς. Οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν πλέον θεσµό για το ∆ήµο µας και 
θα πραγµατοποιηθούν το Σάββατο 07 Ιουλίου 2018, στην πλατεία Κορολή στη ∆ροσιά. 
Θα λάβει χώρα ποντιακό γλέντι µε µουσικοχορευτικά δρώµενα από την Ένωση Ποντίων 
∆ροσιάς. Στη Λύρα και στο τραγούδι θα είναι ο µουσικός Ηλίας Υφαντίδης. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 
• Αµοιβή µουσικού µε πενταµελή ορχήστρα (Τραγούδι – Λύρα - Νταούλι) 
• Ηχοφωτιστική κάλυψη που θα καλυφθεί από την σχετική ετήσια σύµβαση. 
• Εγκατάσταση χηµικών τουαλετών στο συγκεκριµένο χώρο, των οποίων το κόστος θα 

καλυφθεί από την σχετική ετήσια σύµβαση. 
Το προϋπολογιζόµενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται µέχρι του ποσού των 
1.860,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονοµασία 
“Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισµού του ∆ήµου 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 
Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) “Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει 
για όλα τα θέµατα που αφορούν το ∆ήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου 
στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου ή άλλου οργάνου του ∆ήµου ή το ίδιο το ∆ηµοτικό 
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 

ΑΔΑ: ΩΕ0ΞΩ93-ΣΚ7

ΑΔΑ: Ω3ΙΡΩ93-Χ51



 4/14 

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 ∆ηµοτικό 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 ∆ήµου. Όσον αφορά 
ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισµένης δηµοτικής προµήθειας, η αρµοδιότητα 
ανήκει στο ∆ηµοτικό 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 ∆ηµάρχου” 
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 ∆ήµου ή της Κοινότητας µπορεί να διατεθούν µε απόφαση του ∆ηµοτικού 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 ∆ήµος 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 “∆ηµόσιες 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. ∆/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 (Α∆Α: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) Α∆Σ σχετικά µε την Έγκριση του 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2018, η οποία επικυρώθηκε µε την αρ. πρωτ. 
103503/36449/22-01-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου εισερχοµένου στο ∆ήµο 3218/25-01-2018, 

10. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήµατος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 
(Α∆ΑΜ) 18REQ003293516 

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

12. Το αρ. πρωτ. 20218/08-06-2018 Αίτηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου, το από 
15-05-2018 (αρ. πρωτ. 20816/14-06-2018 ∆ήµου ∆ιονύσου) Αίτηµα του Σωµατείου 
Παραδοσιακών Χορών και Λαογραφικών Ερευνών “Χοροπαίγνιο”, το αρ. πρωτ. 11896/26-
03-2018 Αίτηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς, 

13. Το γεγονός ότι µε βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας, 
δαπάνης και η διάθεση πίστωσης για το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018  ∆ήµου ∆ιονύσου – 
Λοιπές Εκδηλώσεις, ανήκουν στην αρµοδιότητα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

 
Προτείνεται το ∆Σ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 
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1. Την αναγκαιότητα υλοποίησης για το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018  ∆ήµου ∆ιονύσου – Λοιπές 
Εκδηλώσεις 

2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές για το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018  ∆ήµου ∆ιονύσου – Λοιπές 
Εκδηλώσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 

3. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.124,80 € συµπ. ΦΠΑ και τον τρόπο 
εκτέλεσης µε απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016), για δαπάνη ενοικίασης 
καθισµάτων στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης µε το Σωµατείο Παραδοσιακών Χορών και 
Λαογραφικών Ερευνών “ΧΟΡΟΠΑΙΓΝΙΟ”, το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018 και την Κυριακή 01 
Ιουλίου 2018, στον χώρο εκδηλώσεων του Παλαιού Σιδηροδροµικού Σταθµού Τραίνου 
∆ιονύσου, σε βάρος του 15.6471.0003 µε την ονοµασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2018. 

4. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.860,00 € συµπ. ΦΠΑ και τον τρόπο 
εκτέλεσης µε απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016), στον µουσικό “Ηλία 
Υφαντίδη” για την εκτέλεση του µουσικού προγράµµατος (µε 5µελή ορχήστρα) στη 
συνδιοργάνωση της εκδήλωσης ∆ροσοβραδιών 2018 µε Ένωση Ποντίων ∆ροσιάς, το 
Σάββατο 07 Ιουλίου 2018 στην ∆ροσιά, σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0003 µε την ονοµασία 
“Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2018, που 
κρίνεται απαραίτητη, προκειµένου να διεξαχθεί µε απόλυτη επιτυχία η εκδήλωση. 

• “Ηλίας Υφαντίδης” (Εκτελεστής Μουσικών Έργων) ∆ιεύθυνση: Αρχιµήδους 28 Αγία 
Βαρβάρα, τ.κ. 12351 ΑΦΜ: 066199297 ∆ΟΥ: Κορυδαλλού, έναντι αµοιβής 1.860,00 € 
συµπ. ΦΠΑ  

5. Οι υπόλοιπες δαπάνες θα καλυφθούν από τις ετήσιες συµβάσεις ηχοφωτιστικών, 
εκτύπωσης εντύπων και χηµικών τουαλετών. 

 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή 
Συσπείρωση ∆ιονύσου» και είπε τα εξής: «Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καλή οργάνωση και ο 
∆ήµος δεν αντιµετωπίζει σοβαρά το θέµα των πολιτιστικών εκδηλώσεων γιατί δεν καλύπτει τις 
ανάγκες όσων δεν µπορούν να πληρώσουν συµµετοχή». 
 
Τέλος το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων και είπε τα εξής: «Έχει τόσες πολλές 
αλλαγές η εισήγηση που δεν µπορώ να τις παρακολουθήσω και για το λόγο αυτό δε θα 
ψηφίσω την εισήγηση». 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 72, 58, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

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

114/8-6-2006. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 7 και 118 του Ν. 4412/2016. 
� Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α). 
� Την υπ΄αριθµ. 33/2012 πράξη των Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7ου τµήµατος του Ζ. 
� Τις υπ΄αριθµ. 337/2017, 53/2018 και 350/2018 Α∆Σ. 
� Την 18/2018 µελέτη του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & 

Αθλητισµού. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
                 
 
 

 

ΑΔΑ: ΩΕ0ΞΩ93-ΣΚ7

ΑΔΑ: Ω3ΙΡΩ93-Χ51



 6/14 

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    23   Υπέρ,  5  Κατά   και   2  Λευκές 
 
 
Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ.κ. Κριεµάδη Στεφάνου, Τσιλιγκίρη Μιχαήλ, Κανατσούλη Ιωάννη, 
Σώκου Ζωής και Κρητικού Αθανασίου για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους 
και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Οι ∆.Σ. κ. κ.  Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία και Γιαννουλάτος Σπυρίδων δήλωσαν λευκή ψήφο για 
τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά 

 
 
Εγκρίνει: 

1. Την αναγκαιότητα υλοποίησης για το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018  ∆ήµου ∆ιονύσου – 
Λοιπές Εκδηλώσεις. 

2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές για το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018  ∆ήµου ∆ιονύσου – 
Λοιπές Εκδηλώσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
απόφασης. 

3. Τη δαπάνη για ενοικίαση καθισµάτων στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης µε το Σωµατείο 
Παραδοσιακών Χορών και Λαογραφικών Ερευνών “ΧΟΡΟΠΑΙΓΝΙΟ”, το Σάββατο 30 
Ιουνίου 2018 και την Κυριακή 01 Ιουλίου 2018, στον χώρο εκδηλώσεων του Παλαιού 
Σιδηροδροµικού Σταθµού Τραίνου ∆ιονύσου, τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.124,80 € 
συµπ. ΦΠΑ σε βάρος του 15.6471.0003 µε την ονοµασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2018, και τον τρόπο εκτέλεσης 
µε απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016). 

4. Τη δαπάνη για την εκτέλεση του µουσικού προγράµµατος (µε 5µελή ορχήστρα) στη 
συνδιοργάνωση της εκδήλωσης ∆ροσοβραδιών 2018 µε Ένωση Ποντίων ∆ροσιάς, το 
Σάββατο 07 Ιουλίου 2018 στην ∆ροσιά, στον µουσικό “Ηλία Υφαντίδη”, τη διάθεση 
πίστωσης ποσού 1.860,00 € συµπ. ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0003 µε την 
ονοµασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισµού του ∆ήµου 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) 

• “Ηλίας Υφαντίδης” (Εκτελεστής Μουσικών Έργων) ∆ιεύθυνση: Αρχιµήδους 28 Αγία 
Βαρβάρα, τ.κ. 12351 ΑΦΜ: 066199297 ∆ΟΥ: Κορυδαλλού, έναντι αµοιβής 1.860,00 € 
συµπ. ΦΠΑ  

 
Οι υπόλοιπες δαπάνες θα καλυφθούν από τις ετήσιες συµβάσεις ηχοφωτιστικών, εκτύπωσης 
εντύπων και χηµικών τουαλετών. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο οτου προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
       Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                    ΤΑ  ΜΕΛΗ       
                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                       ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                      ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
     ΖΩΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ.   
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                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
                                                                 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
                                                                 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
                                                                 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
                                                                 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
                                                                                                                                   
                                                                  
                                                             

Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας µε την ευθύνη 
για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ: 18/2018  
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2018 ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ – ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

 

 
 
 

 
Η ∆ΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 4.984,80 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 15.6471.0003 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018. 

 
    ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
• Στοιχεία της προς ανάθεση προµήθειας 
• Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) 
• Προϋπολογισµός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) 
• Συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) 
• Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’) 

 

 
 
 
 
 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Άνοιξη, 19/06/2018 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

 

  ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2018 ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ – ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι 
2018 στο ∆ήµο ∆ιονύσου – Λοιπές Εκδηλώσεις 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απευθείας ανάθεση 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 4.984,80 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Κωδικοί: 

 CPV: 79952100-3 “Υπηρεσίες οργάνωσης 
πολιτιστικών εκδηλώσεων” 

Α∆ΑΜ: 18REQ003293516 

 

 

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Κ.Α.: 15.6471.0003 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

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

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Η παρούσα µελέτη συντάσσεται για τη υλοποίηση των εκδηλώσεων του πολιτιστικού καλοκαιριού 2018. 
Το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018 που εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθµ. 350/2018 Α∆Σ, συνεχίζεται και µε άλλες 
εκδηλώσεις που περιγράφονται αναλυτικά ως κατωτέρω: 
 
4. ∆ιοργάνωση Καλοκαιρινής Παιδικής Εκδήλωσης στη ∆Ε Αγίου Στεφάνου 

  
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου διοργανώνει στην ∆Ε Αγίου Στεφάνου εκδήλωση για να καλωσορίσει το καλοκαίρι, 
παρουσιάζοντας στους µικρούς µας δηµότες και κατοίκους µια καλλιτεχνική παιδική εκδήλωση µε 
ψυχαγωγικό πρόγραµµα που συνδυάζει διασκέδαση, µουσικοκινητικά παιχνίδια, διαγωνισµούς και πολλά 
άλλα. 
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:30, στην νέα πιστοποιηµένη 
παιδική χαρά στην οδό Καραολή & ∆ηµητρίου και Μακρυγιάννη στον Άγιο Στέφανο. 
Ο ∆ήµος θα καλύψει τις ηχοφωτιστικές ανάγκες της εκδήλωσης και τα εκτυπωτικά που θα καλυφθούν 
από τις σχετικές ετήσιες συµβάσεις του ∆ήµου. 
 
5. Συνδιοργάνωση του 3ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών µε το Σωµατείο Παραδοσιακών 

Χορών και Λαογραφικών Ερευνών “ΧΟΡΟΠΑΙΓΝΙΟ” 
 
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου συνδιοργανώνει µαζί µε το Σωµατείο Παραδοσιακών Χορών και Λαογραφικών 
Ερευνών “ΧΟΡΟΠΑΙΓΝΙΟ” το 3ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν 
παραδοσιακοί χοροί από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, µε τη συνοδεία ορχήστρας δηµοτικής µουσικής 

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018 και  την Κυριακή 01 
Ιουλίου 2018 ώρα 20:30 µ.µ., στον χώρο εκδηλώσεων του Παλαιού Σιδηροδροµικού 
Σταθµού Τραίνου ∆ιονύσου. 

Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται η ενοικίαση 2.100 καθισµάτων. 
Επίσης, εγκατάσταση χηµικών τουαλετών στο συγκεκριµένο χώρο, των οποίων το κόστος θα καλυφθεί 
από την σχετική ετήσια σύµβαση. 
Το προϋπολογιζόµενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται µέχρι του ποσού των 3.124,80 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονοµασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2018.  

 
6. ∆ροσοβραδιές 2018 
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Ο ∆ήµος ∆ιονύσου συνδιοργανώνει και φέτος όπως κάθε χρόνο τις ∆ροσοβραδιές, µε την Ένωση 
Ποντίων ∆ροσιάς. Οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν πλέον θεσµό για το ∆ήµο µας και θα 
πραγµατοποιηθούν το Σάββατο 07 Ιουλίου 2018, στην πλατεία Κορολή στη ∆ροσιά. 
Θα λάβει χώρα ποντιακό γλέντι µε µουσικοχορευτικά δρώµενα από την Ένωση Ποντίων ∆ροσιάς. Στη 
Λύρα και στο τραγούδι θα είναι ο µουσικός Ηλίας Υφαντίδης. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 
• Αµοιβή µουσικού (Τραγούδι – Λύρα) 
• Ηχοφωτιστική κάλυψη που θα καλυφθεί από την σχετική ετήσια σύµβαση. 
• Εγκατάσταση χηµικών τουαλετών στο συγκεκριµένο χώρο, των οποίων το κόστος θα καλυφθεί από 

την σχετική ετήσια σύµβαση. 

Το προϋπολογιζόµενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται µέχρι του ποσού 
των 1.860,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την 
ονοµασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 
2018. 

 
 
 
 
Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης  
Η σύµβαση µε τους αναφερόµενους µουσικούς θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί άµεσα µετά την απόφαση 
του ∆/Σ και µέχρι 1 µέρα πριν την εκδήλωση. 
Η σύµβαση µε την εταιρεία για ενοικίαση καθισµάτων θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί άµεσα µετά την 
απόφαση του ∆/Σ και µέχρι 3 µέρες πριν την εκδήλωση. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Το συνολικό κόστος της παρούσας ανάθεσης θα ανέλθει µέχρι του ποσού των 4.984,80 € συµπ. ΦΠΑ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
CPV: 79952100-3 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

(τµχ.) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ € 

ΣΥΝΟΛΟ 
 € 

1.  

ΟΜΑ∆Α  1 
Συνδιοργάνωση του 3ου Φεστιβάλ 
Παραδοσιακών Χορών µε το Σωµατείο 
Παραδοσιακών Χορών και Λαογραφικών 
Ερευνών “ΧΟΡΟΠΑΙΓΝΙΟ” 

  

 

 Ενοικίαση Καθισµάτων 2.100 1,20  

     

  Καθαρή Αξία 2.520,00  € 
  ΦΠΑ 24% 604,80 € 

 
 Σύνολο 

(συµπεριλαµβανοµένο
υ ΦΠΑ) 

3.124,80 € 

    

2. 
ΟΜΑ∆Α  2 
∆ροσοβραδιές 2018 

  
 

Ηλίας Υφαντίδης (Μουσικός µε πενταµελή 
ορχήστρα: Τραγούδι – Λύρα – Νταούλι) 

   

  Καθαρή Αξία 1.500,00  € 
  ΦΠΑ 24% 360,00 € 

 
 Σύνολο 

(συµπεριλαµβανοµένο
υ ΦΠΑ) 

1.860,00 € 

     

   Καθαρή Αξία 4.020,00 € 
        ΦΠΑ 24% 964,80 € 
  

 Γενικό Σύνολο  
      (συµπ. ΦΠΑ) 4.984,80 € 

Οι υπόλοιπες δαπάνες θα καλυφθούν από τις ετήσιες συµβάσεις ηχοφωτιστικών, εκτύπωσης εντύπων 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 ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 
 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
• Η σύµβαση µε τους αναφερόµενους µουσικούς θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί άµεσα µετά την 

απόφαση του ∆/Σ και µέχρι 1 µέρα πριν την εκδήλωση. 
• Η σύµβαση µε την εταιρεία για ενοικίαση καθισµάτων θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί άµεσα µετά 

την απόφαση του ∆/Σ και µέχρι 3 µέρες πριν την εκδήλωση. 
• Ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα για την υλοποίηση των εκδηλώσεων. 
• Οι διαφορές που θα εµφανιστούν κατά την εφαρµογή της εκάστοτε σύµβασης επιλύονται σύµφωνα 

µε τις ισχύουσες διατάξεις στα αρµόδια δικαστήρια. 
 

 
Άνοιξη, 19/06/2018 

   
 
 
 
   
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
            ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
            
 

 
    ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ                        ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 

 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
CPV: 79952100-3 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

(τµχ.) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ € 

ΣΥΝΟΛΟ 
 € 

1. 

ΟΜΑ∆Α  1 
Συνδιοργάνωση του 3ου Φεστιβάλ 
Παραδοσιακών Χορών µε το Σωµατείο 
Παραδοσιακών Χορών και Λαογραφικών 
Ερευνών “ΧΟΡΟΠΑΙΓΝΙΟ” 

  

 

 Ενοικίαση Καθισµάτων 2.100   

     

  Καθαρή Αξία  
  ΦΠΑ 24%  

 
 Σύνολο 

(συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ) 

 

    

2. 
ΟΜΑ∆Α  2 
∆ροσοβραδιές 2018 

  
 

Ηλίας Υφαντίδης (Μουσικός µε πενταµελή 
ορχήστρα: Τραγούδι – Λύρα – Νταούλι) 

   

  Καθαρή Αξία  
  ΦΠΑ 24%  

 
 Σύνολο 

(συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ) 

 

 
 

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