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Θέμα: Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης του 1ου Αττικού Αγώνα Δρόμου με το Δήμο 

Διονύσου και το “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ” 

 

Το “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ” δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο και 
υποστηρίζει κοινωνικές ομάδες και άτομα που έχουν ανάγκη από στήριξη. 
Τα τελευταία χρόνια το “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ” διοργανώνει δύο αγώνες δρόμου το χρόνο. Φέτος θα 
διοργανωθεί την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 ένας αγώνας δρόμου σε διάφορους Δήμους του νομού Αττικής. 
Ο κάθε αγώνας δρόμου θα περιλαμβάνει διαδρομή τρεξίματος των 5 χλμ. με ώρα εκκίνησης 9:00  π. μ.   και 
διαδρομή δυναμικού βάδην των 5 χλμ. με ώρα εκκίνησης 15 λεπτά αργότερα στις 9:15.   
Οι δηλώσεις συμμετοχής των υποψηφίων δρομέων θα γίνουν μέσα από την ιστοσελίδα του “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ” και της VIVA. 
Ο κάθε ένας από τους συμμετέχοντες θα πρέπει να καταβάλει το ποσόν των 5 €. 
Με την ολοκλήρωση της Δράσης η VIVA θα γνωστοποιήσει στοιχεία σχετικά με τον αριθμό συμμετοχών σε 
κάθε Δήμο και με το ακριβές ποσό που συγκεντρώθηκε σε κάθε αγώνα. 
Το συνολικό ποσόν που θα συγκεντρωθεί από τη συμμετοχή στον αγώνα κάθε Δήμου θα μετατραπεί άμεσα 
σε τρόφιμα που θα παραδοθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του. 
Πρόκειται για μια γιορτή ανθρώπινης προσφοράς. Ένας αγώνας δρόμου διαφορετικός. Με μοναδικό κίνητρο 
την αλληλεγγύη και τη χαρά της συμμετοχής. 
Όλη η επικοινωνία του προγράμματος θα υποστηριχθεί από την τηλεόραση, τα ραδιόφωνα (ΣΚΑΪ 100,3 , 
ΜΕΛΩΔΙΑ, ΣΠΟΡ FM) και την ιστοσελίδα του ΣΚΑΪ (skai.gr). 
Το συνολικό ποσόν που θα συγκεντρωθεί από τον αγώνα κάθε Δήμου θα μετατραπεί άμεσα σε τρόφιμα και 
θα παραδοθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του κάθε Δήμου. 
Στον 1ο Αττικό Αγώνα Δρόμου θα συμμετέχουν οι Δήμοι: Αθηναίων, Αλίμου, Αμαρουσίου, Βάρης – Βούλας – 
Βουλιαγμένης, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Γλυφάδας, Διονύσου, Ηλιούπολης, Ηρακλείου, Καλλιθέας, Κηφισιάς, 
Κρωπίας, Μεγάρων, Μοσχάτου – Ταύρου, Νίκαιας – Ρέντη, Παλαιού Φαλήρου, Παλλήνης, Ραφήνας – 
Πικερμίου, Σπάτων – Αρτέμιδας, Παπάγου – Χολαργού, Ύδρας. 
Οι συμμετέχοντες στον Δήμο Διονύσου θα διανύσουν μία πανέμορφη διαδρομή μέσα στη φύση με αφετηρία 
και τερματισμό την Πλατεία της Σταμάτας. 
Συγκεκριμένα, η διαδρομή που θα ακολουθηθεί να είναι η εξής: 
Αφετηρία Πλατεία Σταμάτας -  Αλωνίων – δεξιά Αλωνίων – αριστερά Κωνσταντινουπόλεως – δεξιά Αγ. 
Ιωάννου – δεξιά Ρόδων – αριστερά Διονύσου – αριστερά Αγ. Ιωάννου – αριστερά Γαλήνης – δεξιά 
Ευρυτανίας – δεξιά Κυθήρων – ευθεία Λ. Μαραθωνοδρόμου Φειδιππίδη – αριστερά Λ. Μαραθωνοδρόμου 
Φειδιππίδη –αριστερά 25ης Μαρτίου –Τερματισμός Πλατεία Σταμάτας. 
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 και η εκκίνηση θα δοθεί την ίδια ώρα, στις 9:00 π.μ. 
ταυτόχρονα για τους 22 Δήμους που συμμετέχουν. 
Από το ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100,3, μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, σε εκπομπή ειδικά 
προσαρμοσμένη για τον “1o Αττικό Αγώνα Δρόμου”, θα βγει στον “αέρα” γυμναστής, ο οποίος θα δίνει 
συμβουλές στους δρομείς για τη σωστή προθέρμανσή τους. 
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Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της συνδιοργάνωσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 350,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018.  
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 
 Εκτυπωτικά που θα καλυφθούν από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για τα έντυπα 
 Ηχητικά που θα καλυφθούν από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για τα ηχοφωτιστικά  
 Εμφιαλωμένα νερά, χυμοί και τρόφιμα σε συσκευασίες που θα δοθούν στους δρομείς για να τους δώσουν 

ενέργεια, τα οποία θα καλυφθούν από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για το catering 
 Τιμητικές πλακέτες για τους νικητές  
 Υποστήριξη Τροχαίας για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα  

 
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 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. Το ΦΕΚ 888/Β/21-03-2012, Υπ. Απόφαση υπ΄αριθμ. 8004/21/2, άρθρ. 1, παρ. 1, 2  “Παροχή Υπηρεσιών 
της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους με καταβολή ανταλλάγματος” 

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) 18REQ003030344 

11. Την υπ’ αριθμ. 782/9160/31-03-2017 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην 
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού κα Αναστασία Στασινοπούλου, 
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12. Το γεγονός ότι με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης 
του 1ου Αττικού Αγώνα Δρόμου με το Δήμο Διονύσου και το “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ”, ανήκει στην 
αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, 

 
Προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 
 
1. Την αναγκαιότητα συνδιοργάνωσης του 1ου Αττικού Αγώνα Δρόμου με το Δήμο Διονύσου και το “ΟΛΟΙ 

ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ” την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 
2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της συνδιοργάνωσης του 1ου Αττικού Αγώνα Δρόμου με το Δήμο Διονύσου 

και το “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ” την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 
3. Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (αρθρ. 

118 του Ν. 4412/2016) ποσού 350,00 € συμπ. ΦΠΑ για την διάθεση προσωπικού και μέσων της 
Ελληνικής Αστυνομίας για την παροχή υπηρεσιών στην ασφαλή διεξαγωγή της συνδιοργάνωσης του 1ου 
Αττικού Αγώνα Δρόμου με το Δήμο Διονύσου και το “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ” την Κυριακή 20 Μαΐου 
2018 (ΦΕΚ 888/Β/21-03-2012), σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα Πολιτιστικών 
Δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 20178 

4. Οι υπόλοιπες δαπάνες θα καλυφθούν από τις ετήσιες συμβάσεις ηχοφωτιστικών, τιμητικών πλακετών,  
catering και εκτύπωσης εντύπων. 
 

 
Συν. 
Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Εσωτ. Διανομή   

1. Γρ. κ. Δημάρχου 
2. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, 

 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
3. Γενικό Αρχείο 

 
 
 
 
 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Κοινωνικών Δομών 
 
 

 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 


