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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Θέμα: “ Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Διονύσου με το Λύκειο Κρυονερίου,την Δευτέρα 8 

Οκτωβρίου 2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου,στο πλαίσιο φιλοξενίας ευρωπαϊκών 

σχολείων από Τσεχία,Ιταλία,Λετονία,Ισλανδία και Λέσβο του Προγράμματος ERASMUS PLUS 

2016-1-CZO1-KA201-024012.” 

 
Ο Δήμος Διονύσου προτίθεται να συνδιοργανώσει εκδήλωση με το Λύκειο Κρυονερίου,την Δευτέρα 8 
Οκτωβρίου 2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου, στο πλαίσιο φιλοξενίας  ευρωπαϊκών σχολείων 
από Τσεχία,Ιταλία,Λετονία,Ισλανδία και Λέσβο του Προγράμματος ERASMUS PLUS 2016-1-CZO1-
KA201-024012. 
 
Για την πραγματοποίηση της εν λόγω εκδήλωσης θα απαιτηθεί: 
1. Τεχνική κάλυψη ήχου και εικόνας όπου θα παρουσιαστούν χοροί από τη Μ. Ασία με την ευγενή προσφορά του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Κρυονερίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου. 
2. Παροχή υπηρεσιών κέτερινγκ για 40 άτομα περίπου στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου,τα οποία θα 
καλυφθούν από τις υπάρχουσες ετήσιες συμβάσεις του Δήμου. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 203 (Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού) 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] – Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και 
την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018), 

2. 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)”  

3. 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, (…)”, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου” 
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 
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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 (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 υπ’ αριθμ. 782/9160/31-03-2017 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην Αντιδήμαρχο 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού κα Αναστασία Στασινοπούλου, 

11. Το με αριθμ.πρωτ. 30047/20-9-2018 αίτημα του Δ/ντη του ΓΕΛ. Κρυονερίου. 
12. Το γεγονός ότι με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση συνδιοργάνωσης της εν λόγω 

εκδήλωσης, ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, 
 
 
Προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 

 

1. Τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Διονύσου με το Λύκειο Κρυονερίου,την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 
2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου, στο πλαίσιο φιλοξενίας ευρωπαϊκών σχολείων από 
Τσεχία,Ιταλία,Λετονία,Ισλανδία και Λέσβο του Προγράμματος ERASMUS PLUS 2016-1-CZO1-KA201-
024012. 

2. Την Τεχνική κάλυψη ήχου και εικόνας όπου θα παρουσιαστούν χοροί από τη Μ. Ασία με την ευγενή 
προσφορά του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Κρυονερίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου,που θα 
καλυφθεί από τις ετήσιες συμβάσεις του Δήμου. 

3. Παροχή υπηρεσιών κέτερινγκ για 40 άτομα περίπου στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου,η οποία θα 
καλυφθεί από τις υπάρχουσες ετήσιες συμβάσεις του Δήμου. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


