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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

Θέμα: Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης επιμορφωτικών διαλέξεων με το ΓΕΛ Κρυονερίου 

 
Ο Δήμος Διονύσου προτίθεται να συνδιοργανώσει μια σειρά διαλέξεων με το ΓΕΛ Κρυονερίου μέσα στην περίοδο 
2017 – 2018, με θέματα γενικότερου μορφωτικού ενδιαφέροντος. 
Στις διαλέξεις αυτές θα μιλήσουν διακεκριμένοι εισηγητές με πολύχρονη, επίμονη και πλούσια σε περιεχόμενο και 
ποιότητα επιστημονική δράση. 
Ο Δήμος Διονύσου είναι πάντα κοντά σε τέτοιες πρωτοβουλίες και στηρίζει την αδιάλειπτη πνευματική προσφορά 
στη διάχυση της γνώσης. 
Η θεματολογία εμπνέεται από το χώρο της φιλοσοφίας, της αρχαιολογίας, της πεζογραφίας, της ποίησης και της 
πολιτικής επιστήμης. 
 
Τα θέματα των διαλέξεων, οι ημερομηνίες και οι εισηγητές που θα συμμετέχουν έχουν ως εξής: 
1. “Ο κόσμος του Αριστοτέλη” τη Δευτέρα 18/12/2017 – ο καθηγητής της αρχαίας φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης κος Κάλφας, θα μιλήσει για το έργο και την προσωπικότητα του Αριστοτέλη. 
2. “Ο Παλαμάς και η εποχή του” την Πέμπτη 11/01/2018 – ο ποιητής και κριτικός κος Κουτσουρέλλης θα μιλήσει 

για τον Κωστή Παλαμά και την εποχή του. 
3. “Μινωϊκός Πολιτισμός” την Πέμπτη 22/02/2018 – η επίτιμη έφορος αρχαιοτήτων και κάτοικος Δροσιάς κα 

Σαπουνά – Σακελλαράκη θα μιλήσει για τον Μινωϊκό Πολιτισμό και για τις ανασκαφές, τις δικές της και του 
αείμνηστου συζύγου της Γιάννη Σακελλαράκη στην Κρήτη. 

4. “Το αίνιγμα της γυφτοπούλας του Παπαδιαμάντη” την Πέμπτη 03/05/2018 – ο συγγραφέας και δοκιμιογράφος 
κος Ζουμπουλάκης θα μιλήσει για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη 

5. “Ο κόσμος του Πλάτωνα” την Πέμπτη 10/05/2018 – ο καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου κος Μπασάκος 
θα μιλήσει για τον Πλάτωνα. 

 
Όλες οι παραπάνω διαλέξεις θα λάβουν χώρα τις συγκεκριμένες ημερομηνίες στο ΠΠΚ Κρυονερίου. 
Για το σύνολο των εκδηλώσεων απαιτείται ηχοφωτιστική κάλυψη και προσφορά εδεσμάτων (catering), που θα 
καλυφθούν από τις ετήσιες συμβάσεις του Δήμου. 
 
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. 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” 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου” 
4. 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”, 
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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 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 

7. Την υπ΄αρίθμ. 228/2016 ΑΔΣ σχετικά με την Ψήφιση του Προϋπολογισμού Δήμου Διονύσου ο.ε. 2017, η 
οποία επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 107119/38932/30-01-2017 Απόφαση Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

8. Το υπ’ αριθμ. 4014/15-12-/2016 ΦΕΚ “Κατάργηση του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισμού 
Δήμου Διονύσου “Ο ΘΕΣΠΙΣ”», 

9. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, το 
οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 17REQ002212141 

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 από 17-10-2017 αίτημα του Γενικού Λυκείου Κρυονερίου 
12. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης επιμορφωτικών 

διαλέξεων με το ΓΕΛ Κρυονερίου, ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου,  
 

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

 
1. Την αναγκαιότητα συνδιοργάνωσης επιμορφωτικών διαλέξεων με το ΓΕΛ Κρυονερίου στις 18/12/2017, 

11/01/2018, 22/02/2018, 03/05/2018, 10/05/2018 στο ΠΠΚ Κρυονερίου 
2. Οι δαπάνες για ηχοφωτιστικά και προσφορά εδεσμάτων (catering) για το σύνολο των εκδηλώσεων, θα 

καλυφθούν από τις ετήσιες συμβάσεις του Δήμου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή   

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

 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
3. Γενικό Αρχείο 

 
 

 
Συντάκτης Προϊστάμενος 

Γενικός 
Γραμματέας 

Ονομ/μο    

Υπογραφή    

Ημερ/νία    

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Κοινωνικών Δομών 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 


