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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
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Θέμα: Συνδιοργάνωση του Δήμου Διονύσου με το Γυμνάσιο Αγ. Στεφάνου πολιτιστικών επισκέψεων 
σε αρχαιολογικούς χώρους,  για τους φιλοξενούμενους μαθητές και καθηγητές από το 

σχολείο της Κωνσταντινούπολης  Tarhan Koleji . 

Το Γυμνάσιο Αγ. Στεφάνου στο πλαίσιο πολιτιστικής εκπαιδευτικής ανταλλαγής, μεταξύ σχολείων που 
περιλαμβάνουν κινητικότητες μαθητών,φιλοξενεί μαθητές και καθηγητές από το σχολείο της 
Κωνσταντινούπολης Tarhan Koleji, προκειμένου οι μαθητές από διαφορετικά κράτη και κουλτούρες να 
βρεθούν μαζί σε κοινές δράσεις και εμπειρίες και να δημιουργηθούν γέφυρες επικοινωνίας και κοινής αποδοχής.  
 Ο Δήμος Διονύσου, προκειμένου να τιμήσει τους ξένους μαθητές και τους συνοδούς τους,  προτίθεται να 
υλοποιήσει τρεις εκδρομές : μια απογευματινή στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου, μια πρωινή επίσκεψη στην 
Ακρόπολη και στο Μουσείο της Ακρόπολης και μια ημερήσια εκδρομή στους Δελφούς. 
 Για την πραγματοποίηση των μετακινήσεων των επισκέψεων, στο Σούνιο, στην Ακρόπολη και στους Δελφούς, 
που θα πραγματοποιηθούν, η πρώτη στις 19 Δεκεμβρίου, η δεύτερη στις 20 Δεκεμβρίου, και η τρίτη στις 21 
Δεκεμβρίου 2017 απαιτείται πούλμαν χωρητικότητας 50 ατόμων. 
Το κόστος των μετακινήσεων με πούλμαν θα καλυφθεί από την υφιστάμενη αντίστοιχη σύμβαση που έχει 
συνάψει ο Δήμος.  
  

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 65 παρ.1 του 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”, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου” 
3. Το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 “Αρμοδιότητες – Άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμων και Κοινοτήτων” το 

οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 “Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων”, 
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, συ-
νέδρια 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. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του 
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του 
Ν. 4412/2016 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 “Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013” 

7. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 

το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου ΑΔΑΜ: 17REQ002291176  
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8. Την υπ’ αριθμ. 782/9160/31-03-2017 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην 
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού κα Αναστασία Στασινοπούλου, 

 
9. Το με αριθ. Πρωτ. 38253/21-11-2017 αίτημα του Γυμνασίου Αγίου Στεφάνου, 

 

προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 

 

1. Την αναγκαιότητα υλοποίησης μεταφοράς των μαθητών και καθηγητών του σχολείου από την 

Κωνσταντινούπολη Tarhan Koleji που φιλοξενεί το Γυμνάσιο Αγίου Στεφάνου,  

α). Στις 19/12/2017 απογευματινή επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου 

β). Στις 20/12/2017 επίσκεψη στην Ακρόπολη και στο Μουσείο της Ακρόπολης 

και  

γ). Στις 21/12/2017 ημερήσια εκδρομή στους Δελφούς. 

 

2.  Οι δαπάνες για τις μετακινήσεις με πούλμαν θα καλυφθούν από την ετήσια σύμβαση του Δήμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Εσωτ. Διανομή   

 1. Γρ. κ. Δημάρχου 
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, 

 2. Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού  
 3. Γενικό Αρχείο 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
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