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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  11η/2023 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     Της 14ης Μαρτίου 2023 
Οικονομική Επιτροπή     
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01     
Άγιος Στέφανος                        Αριθ. Απόφασης 117/2023 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

    Από το Πρακτικό της 11ης 14-03-2023 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
Σήμερα την 14η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. η Οικονομική 
Επιτροπή συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με 
τηλεδιάσκεψη (άρθρο 78 του Ν. 4954/2022) από την αίθουσα συσκέψεων του 
Δήμου, κατόπιν της υπ’ αριθ 8481/10-03-2023 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: «Έγκριση πρακτικών, ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του ανοιχτού 
δημόσιου διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” συνολικού 
προϋπολογισμού 711.512,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο4 ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του Δημόσιου 

Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Δημιουργία Λευκώματος σε 
Έντυπη και Ηλεκτρονική Μορφή της Ιστορίας του Δήμου Διονύσου, συνολικού ποσού 
74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ  2ο: «Έγκριση πρακτικών, ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη του ανοιχτού 
δημόσιου διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» συνολικού 
προϋπολογισμού 322.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ  3ο: « Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη της πρότασης της Επιτροπής 
Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του 
Πρακτικού της 7-03-2023 και αφορά την υπ’ αριθ. 3/2023 απόφασή της». 
ΘΕΜΑ 4ο: « Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη της πρότασης της Επιτροπής 
Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του 
Πρακτικού της 7-03-2023 και αφορά την υπ’ αριθ. 2/2023 απόφασή της». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης  διαγωνισμού  για τις «Υπηρεσίες 
περισυλλογής, κτηνιατρικής περίθαλψης και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς»  προϋπολογισμού (351.168,00) €, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος 
προαίρεσης 20% και ΦΠΑ 24%».  
ΘΕΜΑ  6ο: « 1. Έγκριση  σύναψης σύμβασης για  εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών 
Συλλογής  και  μεταφοράς στερεών αποβλήτων και  ανακυκλώσιμων υλικών  
[Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α/16-6-2011) και N. 4674/20 (ΦΕΚ 53 Α/11-3-2020)], 
Και 2) Αποδοχή δωρεάς εκτέλεσης δρομολογίων αποκομιδής οικιακών συμμείκτων 
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– ανακύκλωσης  – ογκωδών απορριμμάτων».  
 ΘΕΜΑ  7ο: «Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση 4+1 παραστάσεων 

παιδικού θεάτρου». 
ΘΕΜΑ 8ο:  « Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση «3ου Διεθνούς Τουρνουά 

Χάντμπολ- ΝORTH ATTICA 2023». 
θΕΜΑ 9ο:« Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  για την 
ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου». 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: 

 

 
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλαφατέλης  Ιωάννης, Πρόεδρος. 1. Φώτος Βασίλειος 

2. Τσουδερός Ιωάννης 2.Μαϊχόσογλου-Ψυχογιού 
Αικατερίνη 

3. Κόκκαλης Εμμανουήλ 3. Κουριδάκης Κωνσταντίνος 

4. Κριεμάδης Στέφανος 4. Ζαμάνης Διονύσιος 

5. Φωτάκης Ιωάννης  

   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Γρίβα Σοφία, υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου.  
Αριθμός Απόφασης: 117/2023 

      Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το Θέμα 7ο : «Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση 
4+1 παραστάσεων παιδικού θεάτρου», ανάγνωσε την υπ’ αριθ.8117/8-3-23 
εισήγηση του Δημάρχου, κου Ιωάννη Καλαφατέλη στην οποία αναφέρονται τα εξής:       
  Ο Δήμος Διονύσου διοργανώνει 4+1 παραστάσεις για παιδιά, με στόχο όχι απλά να 
ψυχαγωγήσει, αλλά και να φέρει σε επαφή τους μικρούς θεατές με σημαντικά 
κείμενα, να τους ευαισθητοποιήσει, να τους προβληματίσει και να καλλιεργήσει 
ώριμους ενήλικους θεατές. 
Συγκεκριμένα πρόκειται να παρουσιαστούν οι παρακάτω θεατρικές παραστάσεις: 
 
1. Παιδική θεατρική παράσταση “Ο εγωιστής Γίγαντας” του Όσκαρ Ουάιλντ 

Η παράσταση αυτή θα μπορούσε να σταθεί η πιο όμορφη αφορμή να γνωρίσουν και 
να ταξιδέψουν τα παιδιά μαζί με τον πρωταγωνιστή – Γίγαντα, σε μια διαδρομή από 
τον εγωισμό και την παγωνιά, στην αγάπη και την άνοιξη. Ένα παραμύθι που 
βλέπουμε να εναλλάσσονται οι εποχές, με υπέροχα σκηνικά και κοστούμια 
προσεγμένα στη λεπτομέρεια. 
Σε σκηνοθεσία της Βίκυς Πάνου, μαζί με επαγγελματίες συντελεστές στα κοστούμια, 
στα σκηνικά και το χορό και με 5 νέους ταλαντούχους ηθοποιούς έρχονται να 
προσφέρουν ένα μοναδικό θέαμα για τους μικρούς μας φίλους. 
Η παράσταση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 19:30 στο 
ΠΠΚ Αγ. Στεφάνου 
 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 
I. Αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της παράστασης “Ο εγωιστής 

Γίγαντας”, διά μέσου του συνεργαζόμενου αναδόχου “ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” (Οργάνωση Εκδηλώσεων και Υπηρεσίες Μουσικής Κάλυψης). 
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II. Ηχοφωτιστικά (κατηγορία 5) που θα καλυφθούν από τη σχετική ετήσια σύμβαση. 
III. Εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων (Κατηγορία 1 - Αφίσα 31*44, 150 γρ. 1 τμχ., 

Κατηγορία 6 – 1 τμχ.) που θα καλυφθεί από τη σχετική ετήσια σύμβαση. 
 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης (παρ. I) ανέρχεται στο 
ποσό των 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0004 µε 
την ονομασία “Αμοιβές Καλλιτεχνών” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2023. 
 
2. Παιδική θεατρική παράσταση “Οι δύο άθλοι του Ηρακλάκη” του Ευάγγελου 

Σαμιώτη 
Η παράσταση πραγματεύεται το μύθο του γιού του Ηρακλή, του μέγα Ηρακλάκη και 
του αγαπημένου του ανηψιού του Ιολακάκη.  Στην προσπάθειά του να ξεπεράσει τη 
δόξα και τη δύναμη του πατέρα του, Ηρακλή, θα χρειαστεί τη βοήθεια των παιδιών – 
θεατών, για να λύσει μαζί τους δύο άθλους: ο πρώτος είναι αυτός του Σκαθαριού και 
ο δεύτερος είναι αυτός της Βασίλισσας/ του Βασιλιά. Πρόκειται για μια παιδική 
κωμωδία με πολλή περιπέτεια, σασπένς και διάδραση, σε σκηνοθεσία του 
Ευάγγελου Σαμιώτη, μαζί με 4 ηθοποιούς και τους συντελεστές. 
Η παράσταση θα λάβει χώρα το Σάββατο 01 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00 στο ΠΠΚ 
Αγ. Στεφάνου 
 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 
I. Αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της παράστασης “Οι δύο άθλοι 

του Ηρακλάκη”, διά μέσου του συνεργαζόμενου αναδόχου “ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” (Οργάνωση Εκδηλώσεων και Υπηρεσίες Μουσικής Κάλυψης). 

II. Ηχοφωτιστικά (κατηγορία 5) που θα καλυφθούν από τη σχετική ετήσια σύμβαση. 
III. Εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων (Κατηγορία 1 - Αφίσα 31*44, 150 γρ. 1 τμχ., 

Κατηγορία 6 – 1 τμχ.) που θα καλυφθεί από τη σχετική ετήσια σύμβαση. 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης (παρ. I) ανέρχεται στο 
ποσό των 2.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0004 µε 
την ονομασία “Αμοιβές Καλλιτεχνών” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2023. 
 
3. Μουσικοχορευτική παράσταση “Karaoke and Just Dance” 

Το Karaoke με το Just Dance, αποτελούν ένα αγαπημένο ψυχαγωγικό πρόγραμμα των 
παιδιών, τα οποία τραγουδούν διαβάζοντας στίχους πάνω στη μουσική και εκτελούν 
χορογραφίες βλέποντας τις κινήσεις και τα βήματα που προβάλλονται σε οθόνη 
τηλεόρασης και πραγματοποιείται και διαγωνισμός χορού. Στην εκδήλωση θα 
υπάρχει έμπειρος DJ, καθώς και παρουσιαστής της εκδήλωσης, που θα προσφέρουν 
διασκέδαση και θέαμα στους μικρούς μας φίλους. 
Στο πρόγραμμα θα υπάρχει επίσης ανιματέρ - κλόουν που θα παρουσιάζει 
διαδραστικά παιχνίδια, καθώς και magic show με έναν ανιματέρ - μάγο που θα 
παρουσιάζει διασκεδαστικά ταχυδακτυλουργικά κόλπα για παιδιά. 
Η παράσταση θα λάβει χώρα το Σάββατο 08 Απριλίου 2023 και ώρα 11:30 στο ΠΠΚ 
Αγ. Στεφάνου 
 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 
I. Αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της παράστασης “Karaoke and 

Just Dance”, διά μέσου του συνεργαζόμενου αναδόχου “ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” (Οργάνωση Εκδηλώσεων και Υπηρεσίες Μουσικής Κάλυψης). 

II. Ηχοφωτιστικά (κατηγορία 5) που θα καλυφθούν από τη σχετική ετήσια σύμβαση. 
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III. Εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων (Κατηγορία 1 - Αφίσα 31*44, 150 γρ. 1 τμχ., 
Κατηγορία 6 – 1 τμχ.) που θα καλυφθεί από τη σχετική ετήσια σύμβαση. 

IV. Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας – μικρού κεράσματος για τους συντελεστές της 
παράστασης (κατηγορία Α2), που θα καλυφθεί από τη σχετική ετήσια σύμβαση. 

 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης (παρ. I) ανέρχεται στο 
ποσό των 3.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0004 µε 
την ονομασία “Αμοιβές Καλλιτεχνών” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2023. 
 
4. Παιδική μουσικοχορευτική παράσταση “Το τρίο Μπρίο του Κοτετσιού/ 

Τιτιβίσματα στο κοτέτσι” 

Όλα τα ζώα της φάρμας ζουν αρμονικά και ευτυχισμένα. Ώσπου... ο κόκορας που 
τους ξυπνάει κάθε πρωί χάνει την φωνή και τότε επιστρατεύουν την κότα και το 
κοτοπουλάκι για να βρουν λύση! 
Απίθανες χορευτικές φιγούρες από 3 εντυπωσιακές γιγαντοστολές και ένα Τρίο 
Μπρίο που προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να χορέψουνε μαζί.  
Συμμετέχουν: Τρεις (3) ανιματέρ με Γιγαντοστολές + ένας (1) Ηθοποιός – αφηγητής. 
Η παράσταση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023 και ώρα 18:00 στην 
κεντρική πλατεία της Δροσιάς. 
 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 
I. Αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της παράστασης “Το τρίο 

Μπρίο του Κοτετσιού/ Τιτιβίσματα στο κοτέτσι”, διά μέσου του συνεργαζόμενου 
αναδόχου “ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” (Οργάνωση Εκδηλώσεων και Υπηρεσίες 
Μουσικής Κάλυψης). 

II. Ηχοφωτιστικά (κατηγορία 7) που θα καλυφθούν από τη σχετική ετήσια σύμβαση. 
III. Εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων (Κατηγορία 1 - Αφίσα 31*44, 150 γρ. 1 τμχ., 

Κατηγορία 6 – 1 τμχ.) που θα καλυφθεί από τη σχετική ετήσια σύμβαση. 
IV. Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας – μικρού κεράσματος για τους συντελεστές της 

παράστασης (κατηγορία Α2), που θα καλυφθεί από τη σχετική ετήσια σύμβαση. 
 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης (παρ. I) ανέρχεται στο 
ποσό των 3.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0004 µε 
την ονομασία “Αμοιβές Καλλιτεχνών” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2023. 
 
5. Παιδική θεατρική παράσταση “Τα τρία μικρά γουρουνάκια” 
Μια διαφορετική έκδοση του αγαπημένου μας παραμυθιού με εντυπωσιακά 
σκηνικά, γιγαντοστολές, χορό, τραγούδι σε ένα άκρως διασκεδαστικό μονόπρακτο, με 
απρόσμενη πλοκή και τέλος. 
Συμμετέχουν: Τέσσερις (4) ανιματέρ με Γιγαντοστολές + ένας (1) Ηθοποιός – 
αφηγητής. 
Η παράσταση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 και ώρα 18:00 στην 
κεντρική πλατεία της Σταμάτας. 
 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 

I. Αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της παράστασης “Τα τρία μικρά 
γουρουνάκια”, διά μέσου του συνεργαζόμενου αναδόχου “ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” (Οργάνωση Εκδηλώσεων και Υπηρεσίες Μουσικής Κάλυψης). 

II. Ηχοφωτιστικά (κατηγορία 7) που θα καλυφθούν από τη σχετική ετήσια σύμβαση. 
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III. Εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων (Κατηγορία 1 - Αφίσα 31*44, 150 γρ. 1 τμχ., 
Κατηγορία 6 – 1 τμχ.) που θα καλυφθεί από τη σχετική ετήσια σύμβαση. 

IV. Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας – μικρού κεράσματος για τους συντελεστές της 
παράστασης (κατηγορία Α2), που θα καλυφθεί από τη σχετική ετήσια σύμβαση. 

 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης (παρ. I) ανέρχεται στο 
ποσό των 3.100,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0004 µε 
την ονομασία “Αμοιβές Καλλιτεχνών” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2023. 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
1. 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' 139/31-08-2019): 
 “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…”, 

2. 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.”, 

3. 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), 

4. 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”: 
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“Από τη δημοσίευση του Ν. 4652/2019 και εφεξής και εφόσον το δημοτικό 
συμβούλιο δεν έχει κάνει την σχετική εξειδίκευση, αρμόδιο προς τούτο όργανο 
είναι η οικονομική επιτροπή”, 

5. Ν. 4782/2021 "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 
υποδομές και την υγεία" (ΦΕΚ Α' 36/09-03-2021), 

6. 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)”, 

7. Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-
2014) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”, που διέπουν τη 
διαδικασία της ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των κωδικών του δημοτικού 
προϋπολογισμού, όπως έχουν τροποποιηθεί από τον Ν. 4438/16, ΦΕΚ-220 Α/28-
11-16 “Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις 
συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για 
κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/ 48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Οικονομικών”, 

8. 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, 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 που διέπουν τη λειτουργία της 
Οικονομικής Επιτροπής, 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 “Λειτουργία Οικονομικής 
Επιτροπής – Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010”, 

11. 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),   

12. Την εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ), 

13. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, 

14. 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)”, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 50 του Ν. 4782/2021 
"Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές 
και την υγεία" (ΦΕΚ Α' 36/09-03-2021) - (Απευθείας Ανάθεση – Αντικατάσταση 
του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016), 
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15. 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,…..”, 

16. Τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. β εδ. αα του Ν. 4412/2016 Χρήση της 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 50 της 
Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) “ο στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση 
μοναδικού έργου τέχνης ή  καλλιτεχνικής εκδήλωσης, όπου η ταυτότητα του 
καλλιτέχνη συνδέεται άρρηκτα με τον μοναδικό  χαρακτήρα και την αξία του 
έργου τέχνης”, 

17. Τις ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης των 
αναθέσεων, 

18. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής 
Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 23REQ012272881, 

19. Το άρθρο 209 παρ. 4 του Ν.3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 95 
του Ν.4674/2020) “…..Για τις ανωτέρω υπηρεσίες και προμήθειες, εφόσον η 
δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας 
ανάθεση, η ανάθεση γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την 
περιγραφή της υπηρεσίας, την περιγραφή της προμήθειας και τα τυχόν λοιπά 
στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
η οποία υποκαθιστά τη μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.”, 

20. Την υπ΄αρίθμ. 113/2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΓΓΩ93-ΙΔΩ) ΑΔΣ σχετικά με την Έγκριση του 
Προϋπολογισμού Δήμου Διονύσου ο.ε. 2023, η οποία επικυρώθηκε με την αρ. 
πρωτ. 15593/21-2-2023 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στο Δήμο 
6195/22-2-2023, 

21. Την υπ’ αρ. 31639/3858/13-10-2022 (ΑΔΑ: 66ΚΦΩ93-107) Απόφαση Δημάρχου 
περί “Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στον Δήμο 
Διονύσου”,  

22. Την υπ’ αρ. 31640/3859/13-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΨΘ5Ω93-ΕΡΜ) Απόφαση Δημάρχου 
περί “Ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στον 
Δήμο Διονύσου”, 

23. Την ανάγκη του Δήμου για τη συγκεκριμένη εξειδίκευση, η οποία συντελεί 
άμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών της υπηρεσίας, 

 
Προτείνεται η ΟΕ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 

1. Τη διοργάνωση 4+1 παραστάσεων παιδικού θεάτρου στο Δήμο Διονύσου όπως 
περιγράφονται στο σκεπτικό της εισήγησης. 

2. Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο 
εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (άρθρ. 50 του Ν. 4782/2021) και με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθρ. 32 παρ.2β Ν. 
4412/2016) για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της παιδικής θεατρικής 
παράστασης “Ο Εγωιστής Γίγαντας”, διά μέσου του συνεργαζόμενου αναδόχου 
“ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” (Οργάνωση Εκδηλώσεων και Υπηρεσίες Μουσικής 
Κάλυψης), την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 19:30 στο ΠΠΚ Αγ. 
Στεφάνου, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0004, με την ονομασία “Αμοιβές 
Καλλιτεχνών” του προϋπολογισμού ο.ε. 2023. 
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Εταιρεία “ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” (Οργάνωση Εκδηλώσεων και Υπηρεσίες 
Μουσικής Κάλυψης) Διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 81, Άνοιξη τ.κ. 14569 ΑΦΜ: 
047139990 ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, έναντι αμοιβής 3.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ). 

3. Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.800,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο 
εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (άρθρ. 50 του Ν. 4782/2021) και με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθρ. 32 παρ.2β Ν. 
4412/2016) για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της παιδικής θεατρικής 
παράστασης “Οι δύο άθλοι του Ηρακλάκη”, διά μέσου του συνεργαζόμενου 
αναδόχου “ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” (Οργάνωση Εκδηλώσεων και Υπηρεσίες 
Μουσικής Κάλυψης), το Σάββατο 01 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00 στο ΠΠΚ Αγ. 
Στεφάνου, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0004, με την ονομασία “Αμοιβές 
Καλλιτεχνών” του προϋπολογισμού ο.ε. 2023. 
Εταιρεία “ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” (Οργάνωση Εκδηλώσεων και Υπηρεσίες 
Μουσικής Κάλυψης) Διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 81, Άνοιξη τ.κ. 14569 ΑΦΜ: 
047139990 ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, έναντι αμοιβής 2.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ). 

4. Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.400,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο 
εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (άρθρ. 50 του Ν. 4782/2021) και με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθρ. 32 παρ.2β Ν. 
4412/2016) για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικοχορευτικής 
παράστασης “Karaoke and Just Dance”, διά μέσου του συνεργαζόμενου αναδόχου 
“ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” (Οργάνωση Εκδηλώσεων και Υπηρεσίες Μουσικής 
Κάλυψης), το Σάββατο 08 Απριλίου 2023 και ώρα 11:30 στο ΠΠΚ Αγ. Στεφάνου, σε 
βάρος του ΚΑ 15.6471.0004, με την ονομασία “Αμοιβές Καλλιτεχνών” του 
προϋπολογισμού ο.ε. 2023. 
Εταιρεία “ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” (Οργάνωση Εκδηλώσεων και Υπηρεσίες 
Μουσικής Κάλυψης) Διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 81, Άνοιξη τ.κ. 14569 ΑΦΜ: 
047139990 ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, έναντι αμοιβής 3.400,00 € (συμπ. ΦΠΑ). 

6. Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.200,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο 

εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (άρθρ. 50 του Ν. 4782/2021) και με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθρ. 32 παρ.2β Ν. 

4412/2016) για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικοχορευτικής 

παράστασης “Το τρίο Μπρίο του Κοτετσιού/ Τιτιβίσματα στο κοτέτσι”, διά μέσου 

του συνεργαζόμενου αναδόχου “ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” (Οργάνωση 

Εκδηλώσεων και Υπηρεσίες Μουσικής Κάλυψης), την Παρασκευή 21 Απριλίου 

2023 και ώρα 18:00 στην κεντρική πλατεία Δροσιάς, σε βάρος του ΚΑ 

15.6471.0004, με την ονομασία “Αμοιβές Καλλιτεχνών” του προϋπολογισμού ο.ε. 

2023. 

Εταιρεία “ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” (Οργάνωση Εκδηλώσεων και Υπηρεσίες 
Μουσικής Κάλυψης) Διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 81, Άνοιξη τ.κ. 14569 ΑΦΜ: 
047139990 ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, έναντι αμοιβής 3.200,00 € (συμπ. ΦΠΑ). 

7. Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.100,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον τρόπο 

εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (άρθρ. 50 του Ν. 4782/2021) και με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθρ. 32 παρ.2β Ν. 

4412/2016) για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της παιδικής θεατρικής 

παράστασης “Τα 3 μικρά γουρουνάκια”, διά μέσου του συνεργαζόμενου 

αναδόχου “ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” (Οργάνωση Εκδηλώσεων και Υπηρεσίες 

Μουσικής Κάλυψης), την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 και ώρα 18:00 στην 
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κεντρική πλατεία Σταμάτας, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0004, με την ονομασία 

“Αμοιβές Καλλιτεχνών” του προϋπολογισμού ο.ε. 2023. 

Εταιρεία “ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” (Οργάνωση Εκδηλώσεων και Υπηρεσίες 
Μουσικής Κάλυψης) Διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 81, Άνοιξη τ.κ. 14569 ΑΦΜ: 
047139990 ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, έναντι αμοιβής 3.100,00 € (συμπ. ΦΠΑ). 

5. Την εξειδίκευση πίστωσης για τις υπόλοιπες δαπάνες που θα καλυφθούν από τις 
ετήσιες συμβάσεις ηχοφωτιστικών, εκτύπωσης εντύπων και catering όπως 
αναλύονται στο σκεπτικό της εισήγησης. 

 
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 

 Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως ισχύει. 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως ισχύει. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 όπως ισχύει. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, όπως ισχύει. 

 Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014, όπως ισχύει. 

 Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α), όπως ισχύει. 

 Την εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ). 

 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) 23REQ012272881. 

 Την υπ΄αρίθμ. 113/2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΓΓΩ93-ΙΔΩ) ΑΔΣ. 

 Την υπ’ αρ. 31639/3858/13-10-2022 (ΑΔΑ: 66ΚΦΩ93-107) Απόφαση 
Δημάρχου περί “Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων 
στον Δήμο Διονύσου”. 

 Την υπ’ αρ. 31640/3859/13-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΨΘ5Ω93-ΕΡΜ) Απόφαση 
Δημάρχου περί “Ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων και Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων στον Δήμο Διονύσου”. 

 Την ανάγκη του Δήμου για τη συγκεκριμένη εξειδίκευση, η οποία συντελεί 
άμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών της υπηρεσίας. 

 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Εγκρίνει τη διοργάνωση 4+1 παραστάσεων παιδικού θεάτρου στο Δήμο Διονύσου 
όπως περιγράφονται στο σκεπτικό της εισήγησης. 

2) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον 
τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (άρθρ. 50 του Ν. 4782/2021) και με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθρ. 32 παρ.2β Ν. 
4412/2016) για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της παιδικής θεατρικής 
παράστασης “Ο Εγωιστής Γίγαντας”, διά μέσου του συνεργαζόμενου αναδόχου 
“ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” (Οργάνωση Εκδηλώσεων και Υπηρεσίες Μουσικής 
Κάλυψης), την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 19:30 στο ΠΠΚ Αγ. 
Στεφάνου, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0004, με την ονομασία “Αμοιβές 
Καλλιτεχνών” του προϋπολογισμού ο.ε. 2023. 

ΑΔΑ: ΨΟ5ΜΩ93-ΥΥΛ
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Εταιρεία “ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” (Οργάνωση Εκδηλώσεων και Υπηρεσίες 
Μουσικής Κάλυψης) Διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 81, Άνοιξη τ.κ. 14569 ΑΦΜ: 
047139990 ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, έναντι αμοιβής 3.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ). 
3) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.800,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον 
τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (άρθρ. 50 του Ν. 4782/2021) και με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθρ. 32 παρ.2β Ν. 
4412/2016) για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της παιδικής θεατρικής 
παράστασης “Οι δύο άθλοι του Ηρακλάκη”, διά μέσου του συνεργαζόμενου 
αναδόχου “ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” (Οργάνωση Εκδηλώσεων και Υπηρεσίες 
Μουσικής Κάλυψης), το Σάββατο 01 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00 στο ΠΠΚ Αγ. 
Στεφάνου, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0004, με την ονομασία “Αμοιβές 
Καλλιτεχνών” του προϋπολογισμού ο.ε. 2023. 
Εταιρεία “ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” (Οργάνωση Εκδηλώσεων και Υπηρεσίες 
Μουσικής Κάλυψης) Διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 81, Άνοιξη τ.κ. 14569 ΑΦΜ: 
047139990 ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, έναντι αμοιβής 2.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ). 
4) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.400,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον 

τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (άρθρ. 50 του Ν. 4782/2021) και με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθρ. 32 παρ.2β Ν. 
4412/2016) για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικοχορευτικής 
παράστασης “Karaoke and Just Dance”, διά μέσου του συνεργαζόμενου 
αναδόχου “ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” (Οργάνωση Εκδηλώσεων και 
Υπηρεσίες Μουσικής Κάλυψης), το Σάββατο 08 Απριλίου 2023 και ώρα 11:30 
στο ΠΠΚ Αγ. Στεφάνου, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0004, με την ονομασία 
“Αμοιβές Καλλιτεχνών” του προϋπολογισμού ο.ε. 2023. 
Εταιρεία “ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” (Οργάνωση Εκδηλώσεων και 
Υπηρεσίες Μουσικής Κάλυψης) Διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 81, Άνοιξη τ.κ. 
14569 ΑΦΜ: 047139990 ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, έναντι αμοιβής 3.400,00 € (συμπ. 
ΦΠΑ) 

5) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για τις υπόλοιπες δαπάνες που θα 
καλυφθούν από τις ετήσιες συμβάσεις ηχοφωτιστικών, εκτύπωσης εντύπων 
και catering όπως αναλύονται στο σκεπτικό της εισήγησης. 

6) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.200,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον 
τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (άρθρ. 50 του Ν. 4782/2021) και με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθρ. 32 παρ.2β Ν. 
4412/2016) για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικοχορευτικής 
παράστασης “Το τρίο Μπρίο του Κοτετσιού/ Τιτιβίσματα στο κοτέτσι”, διά 
μέσου του συνεργαζόμενου αναδόχου “ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” 
(Οργάνωση Εκδηλώσεων και Υπηρεσίες Μουσικής Κάλυψης), την Παρασκευή 
21 Απριλίου 2023 και ώρα 18:00 στην κεντρική πλατεία Δροσιάς, σε βάρος του 
ΚΑ 15.6471.0004, με την ονομασία “Αμοιβές Καλλιτεχνών” του 
προϋπολογισμού ο.ε. 2023. 
Εταιρεία “ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” (Οργάνωση Εκδηλώσεων και 
Υπηρεσίες Μουσικής Κάλυψης) Διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 81, Άνοιξη τ.κ. 
14569 ΑΦΜ: 047139990 ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, έναντι αμοιβής 3.200,00 € (συμπ. 
ΦΠΑ). 

7) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.100,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και τον 
τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (άρθρ. 50 του Ν. 4782/2021) και με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθρ. 32 παρ.2β Ν. 
4412/2016) για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της παιδικής θεατρικής 
παράστασης “Τα 3 μικρά γουρουνάκια”, διά μέσου του συνεργαζόμενου 
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αναδόχου “ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” (Οργάνωση Εκδηλώσεων και 
Υπηρεσίες Μουσικής Κάλυψης), την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 και ώρα 
18:00 στην κεντρική πλατεία Σταμάτας, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0004, με την 
ονομασία “Αμοιβές Καλλιτεχνών” του προϋπολογισμού ο.ε. 2023. 
Εταιρεία “ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” (Οργάνωση Εκδηλώσεων και 
Υπηρεσίες Μουσικής Κάλυψης) Διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 81, Άνοιξη τ.κ. 
14569 ΑΦΜ: 047139990 ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, έναντι αμοιβής 3.100,00 € (συμπ. 
ΦΠΑ). 

 
  Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. Επιπλέον, κατά της 
παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018( Α΄133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. 

 
             Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

        Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράμματος «Διαύγεια» 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 
ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 
              1. Τσουδερός Ιωάννης 
              2. Κόκκαλης Εμμανουήλ 
              3. Φωτάκης Ιωάννης 
              4. Κριεμάδης Στέφανος 
               
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής. 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Δημάρχου 
-Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων & Διοικητικών Υπηρεσιών 
-Γενικός Γραμματέας 
-Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού 
-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
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