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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ
Σμήμα Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ, Παιδείαρ,
Πολιηιζμού και Αθληηιζμού

Αξ. Ξξση.: 25102

Γ/λζε: Ιεσθ. Ιίκλεο Καξαζψλνο 13, η.θ. 14565 Άγηνο Πηέθαλνο
Ξιεξνθνξίεο: Όιγα Θαςνχξνπ
e-mail: kapsourou@dionysos.gr
ηει.: 2108142972

ΔΙΗΓΗΗ
ΠΡΟ ΣΟΝ κ. ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΙΑ ΣΟΝ κ. ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΟΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΙΟΝΤΟΤ
Θέμα: Έγκπιζη ηηρ Μελέηηρ, Καθοπιζμόρ ηυν Όπυν Γιακήπςξηρ και ςγκπόηηζη Δπιηποπήρ
Γιενέπγειαρ και Αξιολόγηζηρ για ηην:
“Α)Οπγάνυζη και Λειηοςπγία ηηρ Μοςζικήρ σολήρ και Λοιπών Μοςζικών Γπάζευν ηος Γήμος
Γιονύζος
Β)Τλοποίηζη
Δικαζηικών,
Θεαηπικών,
Φςσαγυγικών
και
Λοιπών
Καλλιηεσνικών
Δπιμοπθυηικών Μαθημάηυν Γήμος Γιονύζος”,
με Γημόζιο Γιεθνή Ανοικηό Ηλεκηπονικό Γιαγυνιζμό
Ζ παξνχζα εηζήγεζε αθνξά ζηελ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ κε
αλάδνρν αλάινγσλ πξνζφλησλ θαη αληηθείκελν ηελ δηάζεζε θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ – αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε
ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ:
Α) γηα ηελ Νξγάλσζε θαη Ιεηηνπξγία ηεο Κνπζηθήο Πρνιήο θαη Ινηπψλ Κνπζηθψλ Γξάζεσλ ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ
Β) γηα ηελ ινπνίεζε Δηθαζηηθψλ, Θεαηξηθψλ, Τπραγσγηθψλ θαη Ινηπψλ Θαιιηηερληθψλ Δπηκνξθσηηθψλ Καζεκάησλ
Γήκνπ Γηνλχζνπ
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016.

ΟΜΑΓΑ Α - ΜΟΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΜΟΤΙΚΔ ΓΡΑΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΙΟΝΤΟΤ
Ζ Κνπζηθή Πρνιή Γήκνπ Γηνλχζνπ ηδξχζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. Ξ.ΞΝ/ΘΑΡΔΣΛ/Γ/60244 (ΦΔΘ 1556/21-11-2001, η.
2ν) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξνιηηηζκνχ.
Απφ ηελ ίδξπζή ηεο, κε ηε ζπλερή παξνπζία ηεο, επηδεηθλχεη έλα ζεκαληηθφ έξγν κε ην νπνίν ζπλερίδεη ηελ
παξέκβαζε ζηα πνιηηηζηηθά θαη θνηλσληθά δξψκελα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
Κε έλα νξγαλσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη πςεινχ επηπέδνπ εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ, παξέρεη νιφπιεπξε
κφξθσζε θαη πξνζπαζεί λα αληαπνθξηζεί ζηελ νπζηαζηηθή θαη αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ησλ παηδηψλ.
Ζ Κνπζηθή Πρνιή απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζεζκνχο ηνπ πνιηηηζηηθνχ – εθπαηδεπηηθνχ θνξέα ηνπ Γήκνπ
καο θαη απνηειείηαη απφ ηνκείο θαη ηκήκαηα ζπνπδψλ φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:
Σομείρ και Σμήμαηα ποςδών ηηρ Μοςζικήρ σολήρ
Θιαζζηθέο ζπνπδέο:
 Ρκήκα Ξηάλνπ
 Ρκήκα Δγρφξδσλ (βηνιί)
 Ρκήκα Παμνθψλνπ
 Ρκήκα Λπθηψλ Νξγάλσλ (Θηζάξα)
 Ρκήκα Κνλσδίαο
 Ρκήκα Αλψηεξσλ Θεσξεηηθψλ
Κνληέξλεο ζπνπδέο:
 Αθνπζηηθή & Ζιεθηξηθή θηζάξα
 Αξκφλην
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Πε φια ηα παξαπάλσ ηκήκαηα νη ζπνπδέο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο ηάμεηο: Ξξνθαηαξθηηθή, Θαησηέξα, Κέζε θαη
Αλσηέξα.
πνρξεσηηθά καζήκαηα (φπσο θαη φπνπ απηά πξνβιέπνληαη):
 Θεσξία ηεο Κνπζηθήο (Α΄, Β΄, Γ΄), θαηά θαλφλα απφ 10 εηψλ θαη άλσ
 πνρξεσηηθή Αξκνλία (Α΄, Β΄, Γ΄), θαηά θαλφλα απφ 13 εηψλ θαη άλσ, γηα ζπνπδαζηέο ηνπιάρηζηνλ Γ΄
Θαησηέξαο
 Ό,ηη άιιν ππνρξεσηηθφ κάζεκα πξνβιέπεηαη απφ ην πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ

Λοιπέρ Μοςζικέρ Γπάζειρ
Πηηο ινηπέο Κνπζηθέο Γξάζεηο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ εληάζζνληαη νη παξαθάησ θαηεγνξίεο:
Α. Υοπυδιακά ζύνολα
I. Κηθηή Σνξσδία Δλειίθσλ Γήκνπ Γηνλχζνπ
(Ζ Κηθηή Σνξσδία επαληδξχζεθε απφ ηνλ λέν Γήκν Γηνλχζνπ ην 2010 θαη είλαη ζπλέρεηα ηεο ρνξσδίαο ηνπ
πξψελ Γήκνπ Αγίνπ Πηεθάλνπ πνπ ζρεκαηίζηεθε γηα 1 ε θνξά ην 2005. Κε γλψκνλα ηελ πξνζθνξά θαη ηελ
αγάπε γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην ρνξσδηαθφ ηξαγνχδη, νη θηιφκνπζνη ρνξσδνί κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ θαη
ηνπ έκπεηξνπ καέζηξνπ ηνπο, αλέδεημαλ έλα επάξηζκν, πνηνηηθφ θαη δξαζηήξην ζχλνιν, κε ξεπεξηφξην πνπ
θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα επνρψλ θαη ζηπι).
II. Junior Σνξσδία Γήκνπ Γηνλχζνπ
III. Ξαηδηθή Σνξσδία Γήκνπ Γηνλχζνπ
IV. Λεαληθή Σνξσδία Γήκνπ Γηνλχζνπ
(Ρα ηκήκαηα ηεο Junior, Ξαηδηθήο, Λεαληθήο Σνξσδίαο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ ηδξχζεθαλ, κε ηε ζεκεξηλή κνξθή
ηνπο, ηνλ Ηαλνπάξην 2018. Ρελ Θαιιηηερληθή δηεχζπλζε έρεη αλαιάβεη δηαθεθξηκέλε καέζηξνο, ε νπνία εθαξκφδεη
πξσηνπνξηαθφ ζχζηεκα ρνξσδηαθήο δηδαζθαιίαο κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη ρνξσδηαθά εξγαζηήξηα θσλεηηθήο,
ζεαηξηθήο έθθξαζεο & θίλεζεο).
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα ρνξσδηαθά ζχλνια έρνπλ φζνη δηαζέηνπλ επαξθή κνπζηθή ηθαλφηεηα ζην ηξαγνχδη, ε
νπνία εμεηάδεηαη απφ ηνπο καέζηξνπο, ζε ηξεηο κνπζηθέο αθξνάζεηο. Γίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ
Γήκνπ Γηνλχζνπ.
Β. Φιλαπμονική Οπσήζηπα Γήμος Γιονύζος
Ζ Φηιαξκνληθή Νξρήζηξα Γήκνπ Γηνλχζνπ είλαη ππφ ζχζηαζε.
Πηε Φηιαξκνληθή ζα δχλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ θαζεγεηέο θαη ζπνπδαζηέο ηεο Κνπζηθήο Πρνιήο, θαζψο θαη άιινη
ελδηαθεξφκελνη πνπ δηαζέηνπλ επαξθή κνπζηθή ηθαλφηεηα ζηα πλεπζηά ή θξνπζηά φξγαλα. Γεθηνί ζα γίλνληαη θαη
ζπνπδαζηέο, νη νπνίνη ζα δηδάζθνληαη ηα παξαπάλσ φξγαλα, κε βάζε ην ζρεηηθφ ξεπεξηφξην.
Ζ Φηιαξκνληθή ζα εθηειεί ππεξεζίεο ζε ιηηαλείεο, εζληθέο ενξηέο, ινηπέο ενξηαζηηθέο πεξηφδνπο, αιιά ζα
εκθαλίδεηαη επίζεο θαη ζπλαπιηαθά.
Γ. Μπανηίνα ηος Γήμος Γιονύζος
Ζ Κπαληίλα ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ δεκηνπξγήζεθε ην 2012.
Ρα παηδηά καζαίλνπλ κνπζηθή θαη θάλνπλ ηα πξψηα ηνπο βήκαηα ζηελ εθκάζεζε πλεπζηνχ ή θξνπζηνχ νξγάλνπ,
κέζα απφ ηελ θαζνδήγεζε έκπεηξνπ Αξρηκνπζηθνχ.
Πεκεηψλεηαη φηη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Κνπζηθήο Πρνιήο θαη ησλ Ινηπψλ Κνπζηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ έρνπλ
πξνβιεθζεί δίδαθηξα, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 126/2020 ΑΓΠ θαη θαηφπηλ ησλ
πξνβιεπνκέλσλ ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Λ. 4483/2017, ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο.
Ρα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα δίδαθηξα πνπ εηζπξάηηεη ν Γήκνο γηα ηελ παξνρή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ππεξεζηψλ, νπζηαζηηθά απνηεινχλ ην αληίηηκν γηα ην κάζεκα πνπ παξαδίδνπλ νη θαζεγεηέο ηνπο. Ξην
ζπγθεθξηκέλα, ε αληαπνδνηηθφηεηα ησλ δηδάθηξσλ ππεξεηεί αθελφο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο γηα ηηο κνπζηθέο
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δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ θαη αθεηέξνπ, βνεζάεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή, πξνζσπηθφ θαη
εγθαηαζηάζεηο.
ΟΜΑΓΑ Β - ΔΙΚΑΣΙΚΑ, ΘΔΑΣΡΙΚΑ, ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΑ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΗΜΟΤ ΓΙΟΝΤΟΤ
Ν Γήκνο Γηνλχζνπ έρεη καθξφρξνλε παξάδνζε λα παξέρεη ζηνπο δεκφηεο ηνπ πξνγξάκκαηα θαη καζήκαηα
πνιηηηζηηθήο θαη θαιιηηερληθήο επηκφξθσζεο ζε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα, κε ζθνπφ ηελ ελεξγνπνίεζε
φισλ ησλ γλσζηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ δεκνηψλ.
Ρα καζήκαηα ηπγράλνπλ ηεο επξείαο απνδνρήο θαη ηεο έλζεξκεο ππνζηήξημεο ησλ δεκνηψλ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ
ζε απηά. ινπνηνχληαη θπξίσο ζηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ φπσο είλαη ηα Ξνιηηηζηηθά Θέληξα: Αγίνπ
Πηεθάλνπ, Γηνλχζνπ, Γξνζηάο, Θξπνλεξίνπ, πνιηηηζηηθή αίζνπζα δεκνηηθνχ Ονδφπνιεο, πνιηηηζηηθή αίζνπζα 2νπ
δεκνηηθνχ Αγίνπ Πηεθάλνπ, πνιηηηζηηθή αίζνπζα δεκνηηθνχ Πηακάηαο θαη αίζνπζα δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Άλνημε.
Ρα καζήκαηα απεπζχλνληαη ζε δεκφηεο θαη θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ.
Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο σθεινχκελσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηα ελ ιφγσ καζήκαηα πνιηηηζηηθήο θαη
θαιιηηερληθήο επηκφξθσζεο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ αλέξρεηαη, θαη’ εθηίκεζε, ζηνπο 1.500 δεκφηεο θαη θαηνίθνπο.
Νη δξάζεηο πνιηηηζηηθήο θαη θαιιηηερληθήο επηκφξθσζεο πξνηείλεηαη λα αλαηεζνχλ ζε εηαηξεία (Αλάδνρνο), ε νπνία
κε ην θαηάιιειν αλζξψπηλν δπλακηθφ ζα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ησλ εηθαζηηθψλ, ζεαηξηθψλ, ςπραγσγηθψλ θαη
θαιιηηερληθψλ ηκεκάησλ ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ.
Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, νη ππεξεζίεο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν Αλάδνρνο κε ηε δηάζεζε
θαηάιιεινπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζπλίζηαληαη ζηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο:
α) Θεαηξηθέο νκάδεο ελειίθσλ θαη λέσλ, πνπ κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο θαη έθθξαζεο,
ζηνρεχνπλ ζηελ νξγαλσκέλε παξάζηαζε, αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή απφ ην ζεαηξηθφ παηρλίδη ζηελ ζεαηξηθή
παξάζηαζε.
β) Ρκήκαηα ιατθήο παξάδνζεο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία ηζρπξψλ δεζκψλ ησλ δεκνηψλ κε ηηο ξίδεο
ηεο παηξίδαο καο.
γ) Ρκήκαηα εηθαζηηθψλ ηερλψλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο ηεο θαιιηηερλίαο θαη ηεο
δεκηνπξγηθφηεηαο.
Ξην ζπγθεθξηκέλα ηα ηκήκαηα – πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο πνπ πξνηείλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ, ρσξίο απηφ λα
είλαη πεξηνξηζηηθφ, είλαη ελδεηθηηθά ηα θάησζη:
Θεαηξηθέο νκάδεο (Άγηνο Πηέθαλνο, Άλνημε, Γξνζηά), Ρκήκαηα Ιατθήο Ξαξάδνζεο (Άγηνο Πηέθαλνο, Άλνημε,
Γηφλπζνο, Θξπνλέξη, Πηακάηα), Ρκήκαηα Εσγξαθηθήο ελειίθσλ (Γξνζηά, Θξπνλέξη), Ρκήκαηα Εσγξαθηθήο παηδηψλ
(Άγηνο Πηέθαλνο, Γξνζηά, Θξπνλέξη, Πηακάηα), Ρκήκαηα Αγηνγξαθίαο (Ονδφπνιε), Ρκήκαηα Φσηνγξαθίαο (Άγηνο
Πηέθαλνο).
Πεκεηψλεηαη φηη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ επηκνξθσηηθψλ καζεκάησλ έρνπλ πξνβιεθζεί δίδαθηξα, ηα νπνία
πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 126/2020 ΑΓΠ θαη θαηφπηλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ
Λ. 4483/2017, ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο.
Ρα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα δίδαθηξα πνπ εηζπξάηηεη ν Γήκνο γηα ηελ παξνρή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ππεξεζηψλ, νπζηαζηηθά απνηεινχλ ην αληίηηκν γηα ην κάζεκα πνπ παξαδίδνπλ νη θαζεγεηέο ηνπο. Ξην
ζπγθεθξηκέλα, ε αληαπνδνηηθφηεηα ησλ δηδάθηξσλ ππεξεηεί αθελφο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο γηα ηηο επηκνξθσηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ θαη αθεηέξνπ, βνεζάεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή, πξνζσπηθφ θαη
εγθαηαζηάζεηο.
Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ:
“Α)Νξγάλσζε θαη Ιεηηνπξγία ηεο Κνπζηθήο Πρνιήο θαη Ινηπψλ Κνπζηθψλ Γξάζεσλ ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ
β) ινπνίεζε Δηθαζηηθψλ, Θεαηξηθψλ, Τπραγσγηθψλ θαη Ινηπψλ Θαιιηηερληθψλ Δπηκνξθσηηθψλ Καζεκάησλ Γήκνπ
Γηνλχζνπ”,
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αλέξρεηαη έσο ηνπ πνζνχ ησλ 353.981,45 € (ηξηαθνζίσλ πελήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδφληα ελφο επξψ
θαη ζαξάληα πέληε ιεπηψλ) ζπκπ. ΦΞΑ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο 50%.
ΝΚΑΓΑ Α: [159.312,95 € ζπκπ. ΦΞΑ + 78.378,56 € Γηθαηψκαηνο Ξξναίξεζεο = 237.691,51 € ζπκπ. ΦΞΑ]
+
ΝΚΑΓΑ Β: [78.059,09 € ζπκπ. ΦΞΑ + 38.230,85 € Γηθαηψκαηνο Ξξναίξεζεο = 116.289,94 € ζπκπ. ΦΞΑ]
= 353.981,45 €
ζε βάξνο ησλ Θ.Α. 15.6474.0007 “πεξεζίεο Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο Κνπζηθήο Πρνιήο θαη Ινηπψλ Κνπζηθψλ
Γξάζεσλ Γήκνπ Γηνλχζνπ” θαη 15.6474.0008 “πεξεζίεο πινπνίεζεο εηθαζηηθψλ, ρνξεπηηθψλ, ζεαηξηθψλ,
ςπραγσγηθψλ θαη ινηπψλ θαιιηηερληθψλ επηκνξθσηηθψλ καζεκάησλ Γήκνπ Γηνλχζνπ”, ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Γήκνπ ν.ε. 2020 & 2021.
Γηα ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία ππάξρνπλ εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο 2.000,00 επξψ πνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ Θ.Α.
15.6474.0007 µε ηελ νλνκαζία “πεξεζίεο Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο Κνπζηθήο Πρνιήο θαη Ινηπψλ Κνπζηθψλ
Γξάζεσλ Γήκνπ Γηνλχζνπ” (ΝΚΑΓΑ Α) θαη πηζηψζεηο 2.000,00 επξψ πνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ Θ.Α. 15.6474.0008 µε
ηελ νλνκαζία “πεξεζίεο πινπνίεζεο εηθαζηηθψλ, ρνξεπηηθψλ, ζεαηξηθψλ, ςπραγσγηθψλ θαη ινηπψλ θαιιηηερληθψλ
επηκνξθσηηθψλ καζεκάησλ Γήκνπ Γηνλχζνπ” (ΝΚΑΓΑ Β) ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ν.ε. 2020, ελψ ην
ππφινηπν πνζφ ησλ 235.691,50 € ζπκπ. ΦΞΑ (ΝΚΑΓΑ Α) θαη ην πνζφ ησλ 114.289,94 € ζπκπ. ΦΞΑ (ΝΚΑΓΑ Β) ζα
πξνβιεθζεί ζηνπο αληίζηνηρνπο Θ.Α. θαη ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ν.ε. 2021.
Έρνληαο ππφςε:
1. Ρν άξζξν 58 ηνπ Λ. 3852/2010 “Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –
Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο” (ΦΔΘ Α' 87/07-06-2010), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 203, εδάθην 1 ηνπ
Λ. 4555/2018 “Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο
Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Ρ.Α.
[Ξξφγξακκα Θιεηζζέλεο]……….” (ΦΔΘ Α’ 133/19-07-2018) θαη ηξνπνπνηήζεθε μαλά κε ηελ παξ. 1, ηνπ άξζξνπ
14 “Οχζκηζε Νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ΝΡΑ” ηνπ Λ. 4625/2019 “Οπζκίζεηο ηνπ πνπξγείνπ πνδνκψλ θαη
Κεηαθνξψλ θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο” (ΦΔΘ Α' 139/31-08-2019):
“Δηδηθφηεξα ν Γήκαξρνο […]
…ε) Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε φισλ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
πηζηψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηζηψζεσλ πνπ εγγξάθνληαη ζε απηφλ κε αλακφξθσζε, κε ηελ
έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο.
Γηα ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο απηήο δελ απαηηείηαη πξνεγνχκελε απφθαζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, εθηφο αλ
απηή είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απαηηνχκελε εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο.
Πηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, πξηλ ηελ απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ, πξνεγείηαη ζρεηηθή απφθαζε ηεο
νηθνλνκηθήο επηηξνπήο γηα κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ πηζηψζεσλ πνπ ρξήδνπλ εμεηδίθεπζεο.
Δμεηδηθεπκέλε ζεσξείηαη ε πίζησζε, φηαλ θαηνλνκάδεηαη ξεηά ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε γηα ηελ νπνία
πξννξίδεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη ζην αλαιπηηθφηεξν δπλαηφ επίπεδν θσδηθνπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ…”
2. Ρν άξζξν 206 ηνπ Λ.4555/2018 “Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο –
Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο
ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Ρ.Α. [Ξξφγξακκα Θιεηζζέλεο]……….” (ΦΔΘ Α’ 133/19-07-2018), παξ. 1:
“Γελ απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. [….] απαηηείηαη πξνεγνχκελε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, αλ ε εθηηκψκελε αμία απηήο ππεξβαίλεη ην εθάζηνηε ηζρχνλ ρξεκαηηθφ φξην απεπζείαο
αλάζεζεο απφ ηνλ δήκαξρν.”
3. Ρα άξζξα 203, 204, 205 θαη 207 ηνπ Λ.4555/2018 “Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη
αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Ρ.Α. [Ξξφγξακκα Θιεηζζέλεο]……….” (ΦΔΘ Α’ 133/19-07-2018),
4. Ρν αξ. πξση. 65483/20-09-2019 έγγξαθν ηνπ Ξ. ΔΠ. - Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ Ρ.Α. κε ζέκα: “Δθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηεο πεξηπη. (ε) ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 58 ηνπ Λ. 3852/2010”:
“Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ Λ. 4652/2019 θαη εθεμήο θαη εθφζνλ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην δελ έρεη θάλεη ηελ
ζρεηηθή εμεηδίθεπζε, αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν είλαη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή”
5. Ρν αξ. πξση. 39788/31-07-2018 έγγξαθν ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ – Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ Ρ.Α. κε ζέκα:
“Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 4555/2018 (Α’ 133)”
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Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξνπ 65 έσο θαη 67 ηνπ Λ. 4270/2014 (ΦΔΘ 143/Α/28-6-2014) “Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο”,
πνπ δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζε βάξνο ησλ θσδηθψλ ηνπ δεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ,
φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ Λ. 4438/16, ΦΔΘ-220 Α/28-11-16 “Δλαξκφληζε ηεο λνκνζεζίαο κε ηελ
Νδεγία 2014/17/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 4εο Φεβξνπαξίνπ 2014 ζρεηηθά κε
ηηο ζπκβάζεηο πίζησζεο γηα θαηαλαισηέο γηα αθίλεηα πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηνηθία θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ
Νδεγηψλ 2008/ 48/ΔΘ θαη 2013/36/ΔΔ θαη ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 1093/2010, θαη άιιεο δηαηάμεηο
αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ”
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ. Γ/ηνο 80/2016 (ΦΔΘ 145/Α) θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2, β, νη νπνίεο νξίδνπλ φηη
γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο “Γεληθήο Θπβέξλεζεο”, ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη θαη νη Ν.Ρ.Α. Α΄ Βαζκνχ
(ζχκθσλα κε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/2014), ε έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο
δηελεξγείηαη ζε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο απφ ην αξκφδην
φξγαλν ηνπ θνξέα
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/2010 πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ. 4555/2018 “Ιεηηνπξγία Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο
Εσήο – Αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/2010”
Ρελ παξάγξαθν 1, ηνπ άξζξνπ 3 “Αξκνδηφηεηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκσλ θαη Ξεξηθεξεηψλ”, ηνπ Λ.
4623/2019 “Οπζκίζεηο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, δηαηάμεηο γηα ηε ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε, ζπληαμηνδνηηθέο
ξπζκίζεηο θαη άιια επείγνληα δεηήκαηα” (ΦΔΘ Α' 134/09-08-2019),
Ρελ εγθχθιην κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ: 2/100018/0026/30-12-2016 ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ (ΑΓΑ:
ΤΒΜΒΖ-ΓΡΖ)
Ρν Λ.4412/16 (ΦΔΘ 147Α) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)”
Ρηο ηζρχνπζεο εγθπθιίνπο πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ εκέξα εθηέιεζεο ηεο αλάζεζεο
Ρελ ππ΄αξίζκ. 500/201 (ΑΓΑ: 6Ο51Υ93-ΑΦΦ) ΑΓΠ ζρεηηθά κε ηελ Έγθξηζε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ
Γηνλχζνπ ν.ε. 2020, ε νπνία επηθπξψζεθε κε ηελ αξ. πξση. 5978/1537/14-01-2020 Απφθαζε ηνπ Ππληνληζηή
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο θαη έιαβε αξηζκφ πξσηνθφιινπ εηζεξρνκέλνπ ζην Γήκν 4386/14-022020
Ρελ θαηαρψξεζε ηνπ πξσηνγελνχο αηηήκαηνο ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, ην
νπνίν έιαβε Αξηζκφ Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο Κεηξψνπ (ΑΓΑΚ)
Ρελ ππ’ αξηζκ. 21/2020 Ρερληθή Ξεξηγξαθή πνπ ζπληάρζεθε απφ ην Απηνηειέο Ρκήκα Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο,
Ξαηδείαο, Ξνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ
Ρελ ππ’ αξηζκ. 21846/2401/11-09-2020 Απφθαζε Γεκάξρνπ πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηoλ
Αληηδήκαξρν Ξαηδείαο, Αζιεηηζκνχ, Ξνιηηηζκνχ & Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο θo Ληθφιαν Θαξπζηηλφ,
Ρελ αλάγθε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αλσηέξσ αλάζεζε, ε νπνία ζπληειεί άκεζα ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο
ππεξεζίαο,
Πποηείνεηαι η ΟΔ να πποσυπήζει ζηη λήτη απόθαζηρ για να εγκπίνει:

1. Ρελ έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ. 21/2020 Ρερληθήο Κειέηεο, φπσο ζπληάρζεθε απφ ην Απηνηειέο Ρκήκα Θνηλσληθήο
Ξξνζηαζίαο, Ξαηδείαο, Ξνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ κε ζέκα “Mειέηε παξνρήο ππεξεζηψλ:
Α)Γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο ζρνιήο θαη ινηπψλ κνπζηθψλ δξάζεσλ ηνπ δήκνπ Γηνλχζνπ
Β) Γηα ηελ πινπνίεζε εηθαζηηθψλ, ζεαηξηθψλ, ςπραγσγηθψλ θαη ινηπψλ θαιιηηερληθψλ επηκνξθσηηθψλ
καζεκάησλ δήκνπ Γηνλχζνπ”,
Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 353.981,45 € (ηξηαθνζίσλ πελήληα ηξηψλ
ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδφληα ελφο επξψ θαη ζαξάληα πέληε ιεπηψλ) ζπκπ. ΦΞΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο 50%.
ΝΚΑΓΑ Α: [159.312,95 € ζπκπ. ΦΞΑ + 78.378,56 € Γηθαηψκαηνο Ξξναίξεζεο = 237.691,51 € ζπκπ. ΦΞΑ]
+
ΝΚΑΓΑ Β: [78.059,09 € ζπκπ. ΦΞΑ + 38.230,85 € Γηθαηψκαηνο Ξξναίξεζεο = 116.289,94 € ζπκπ. ΦΞΑ]
= 353.981,45 €
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ζε βάξνο ησλ Θ.Α. 15.6474.0007 “πεξεζίεο Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο Κνπζηθήο Πρνιήο θαη Ινηπψλ
Κνπζηθψλ Γξάζεσλ Γήκνπ Γηνλχζνπ” θαη 15.6474.0008 “πεξεζίεο πινπνίεζεο εηθαζηηθψλ, ρνξεπηηθψλ,
ζεαηξηθψλ, ςπραγσγηθψλ θαη ινηπψλ θαιιηηερληθψλ επηκνξθσηηθψλ καζεκάησλ Γήκνπ Γηνλχζνπ”, ηνπ
Ξξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ν.ε. 2020 & 2021.
Γηα ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία ππάξρνπλ εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο 2.000,00 επξψ πνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ Θ.Α.
15.6474.0007 µε ηελ νλνκαζία “πεξεζίεο Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο Κνπζηθήο Πρνιήο θαη Ινηπψλ Κνπζηθψλ
Γξάζεσλ Γήκνπ Γηνλχζνπ” (ΝΚΑΓΑ Α) θαη πηζηψζεηο 2.000,00 επξψ πνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ Θ.Α. 15.6474.0008
µε ηελ νλνκαζία “πεξεζίεο πινπνίεζεο εηθαζηηθψλ, ρνξεπηηθψλ, ζεαηξηθψλ, ςπραγσγηθψλ θαη ινηπψλ
θαιιηηερληθψλ επηκνξθσηηθψλ καζεκάησλ Γήκνπ Γηνλχζνπ” (ΝΚΑΓΑ Β) ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ν.ε.
2020, ελψ ην ππφινηπν πνζφ ησλ 235.691,50 € ζπκπ. ΦΞΑ (ΝΚΑΓΑ Α) θαη ην πνζφ ησλ 114.289,94 € ζπκπ.
ΦΞΑ (ΝΚΑΓΑ Β) ζα πξνβιεθζεί ζηνπο αληίζηνηρνπο Θ.Α. θαη ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ν.ε.
2021.
2. Ρελ έγθξηζε ησλ Όξσλ ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ ζρεηηθνχ Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ κε ρξήζε
πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο
πχιεο www.promitheous.gov.gr, πνπ αθνξνχλ ηελ αλσηέξσ αλάζεζε κε θξηηήξην ηελ πλέον ζςμθέποςζα
από οικονομικήρ άποτηρ πποζθοπάρ βάζει βέληιζηηρ ζσέζηρ ποιόηηηαρ – ηιμήρ, φπσο ζπληάρζεθαλ
απφ ην Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ.
3. Ρελ ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ
“Α)Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο ζρνιήο θαη ινηπψλ κνπζηθψλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ
Β) ινπνίεζε εηθαζηηθψλ, ζεαηξηθψλ, ςπραγσγηθψλ θαη ινηπψλ θαιιηηερληθψλ επηκνξθσηηθψλ καζεκάησλ
δήκνπ Γηνλχζνπ”, σο αθνινχζσο:
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ
ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ

ΗΓΗΝΡΖΡΑ

1.
2.
3.
ΑΝΑΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ
1.
2.
Ξξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ........................................................
Ρνλ Ξξφεδξν ηνλ αλαπιεξψλεη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο, ν αλψηεξνο ζε βαζκφ ππάιιεινο θαη
κεηαμχ νκνηφβαζκσλ, ν ππάιιεινο πνπ έρεη πεξηζζφηεξα ρξφληα ζην βαζκφ.
Ζ αλαπιήξσζε ησλ ηαθηηθψλ κειψλ απφ ηα αλαπιεξσκαηηθά δελ αθνινπζεί ηελ νξηδφληηα αληηζηνίρηζε, αιιά
θάζε αλαπιεξσκαηηθφ κέινο αλαπιεξψλεη νπνηνδήπνηε ηαθηηθφ.
Έξγν ηεο επηηξνπήο είλαη φζα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ.4412/8-82016
Ππλεκκέλα
Ζ ππ΄αξηζκ. 21/2020 Ρερληθή Κειέηε

Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ
Παιδείαρ, Αθληηιζμού, Πολιηιζμού &
Κοινυνικήρ Πολιηικήρ

Δζυη. Γιανομή
1. Γξ. θ. Γεκάξρνπ
2. Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
3. Ρκήκα Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο,
Ξαηδείαο, Ξνιηηηζκνχ
θαη Αζιεηηζκνχ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΤΣΙΝΟ
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