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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

Θέμα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Διονύσου ως συνδιοργανωτή στις σχολικές εκδηλώσεις εντός 

των ΠΠΚ του Δήμου 

Οι σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου, διοργανώνουν κατά τη διάρκεια της εκάστοτε σχολικής περιόδου πολλές 
εορτές και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται εντός των ΠΠΚ του Δήμου. 
Ο Δήμος Διονύσου θα συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στις εκδηλώσεις των σχολείων που θα είναι γενικότερου 
ενδιαφέροντος και θα είναι ανοικτές προς το κοινό. 
Με αυτήν την ιδιότητα, του συνδιοργανωτή, ο Δήμος θα δύναται να παρέχει στις σχολικές μονάδες υπηρεσίες για 
ηχοφωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων που θα λαμβάνουν χώρα στα ΠΠΚ, με τον ήδη υπάρχοντα σε αυτά ειδικό 
εξοπλισμό και στη συνέχεια η πληρωμή θα καλύπτεται από τη σύμβαση του Δήμου για τις σχετικές καλύψεις. 
Συγκεκριμένα, ο Δήμος Διονύσου, ως συνδιοργανωτής, θα αναλαμβάνει την παραχώρηση του χώρου του εκάστοτε 
ΠΠΚ, καθώς επίσης και τη δαπάνη που θα προκύπτει από την ηχοφωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης. 
Ειδικότερα, οι εκδηλώσεις στις οποίες θα μπορεί ο Δήμος να συμμετέχει ως συνδιοργανωτής θα αφορούν θεματικές 
ενότητες όπως: 

1. Εθνικές Εορτές (Επέτειος 25ης Μαρτίου, Επέτειος 28ης Οκτωβρίου κ.α.) 
2. Εθνικές Αργίες (17η Νοέμβρη κ.α.) 
3. Σχολικές Αργίες (Τριών Ιεραρχών κ.α.) 
4. Χριστουγεννιάτικες/ Πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις 
5. Επιμορφωτικά/ Εκπαιδευτικά Προγράμματα κλπ. 
6. Ενημερωτικές Διαλέξεις/ Σεμινάρια/ Ημερίδες 
7. Σχολικές Παραστάσεις 

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): 
 “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 του 
δημοτικού συμβουλίου. 
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 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. 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” 
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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”, 

5. 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,…..” 

6. Την υπ’ αριθμ. 3778/31288/01-10-2018 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στoν 
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού κo Παναγιώτη Τσούκα, 
 

 
Προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 
 
1. Τη συμμετοχή του Δήμου Διονύσου ως συνδιοργανωτή στις σχολικές εκδηλώσεις γενικότερου ενδιαφέροντος 

και την παροχή υπηρεσίας ηχοφωτιστικής κάλυψης αυτών από τη Σύμβαση του Δήμου για τις σχετικές 
καλύψεις. 

 

 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή   

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

 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
3. Γενικό Αρχείο 

 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Κοινωνικών Δομών 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑΣ 


