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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Άνοιξη, 04 Μαίου 2017 

                Αρ. Πρωτ.: 12963 

Δ/νση: Κανάρη 3, τ.κ. 14569 Άνοιξη 
Πληροφορίες: Όλγα Καψούρου 
e-mail: kapsourou@dionysos.gr 
τηλ.: 2132139807/ fax:2132139822 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

Θέμα: Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης, για τη συνδιοργάνωση του 

“5ου Αγώνα Δρόμου” Διονύσου με τον Α.Ο. ΟΙΟΝ Αγίου Στεφάνου 

Ο Δήμος Διονύσου στο πλαίσιο της προώθησης του μαζικού αθλητισμού και ιδιαίτερα της ενασχόλησης των νέων 

με τον κλασσικό αθλητισμό και το τρέξιμο πραγματοποιεί δράσεις στις οποίες δίνεται η ευκαιρία στους δημότες να 

συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις αθλητικού περιεχόμενου. Με αυτό τον στόχο και σε συνεργασία με τον Αθλητικό 

Γυμναστικό Σύλλογο Αγίου Στεφάνου «ΤΟ - ΟΙΟΝ» διοργανώνει τον «5ο Αγώνα Δρόμου Δήμου Διονύσου», ένα 

σημαντικό αθλητικό γεγονός για τον τόπο μας που πλέον έχει γίνει θεσμός και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή την 

Κυριακή 28 Μαΐου και ώρα 9:00 πμ. Αφετηρία και τερματισμός ορίζεται ο χώρος μπροστά από τις εγκαταστάσεις 

των Νηπιαγωγείων Αγίου Στεφάνου στην διασταύρωση των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου & Πεντζερίδη. 

Για ακόμα μια χρονιά ο Αθλητισμός και ο Πολιτισμός σμίγουν ξανά στο Δήμο Διονύσου. Συμπορεύονται για να μας 

υπενθυμίζουν πόσο συνυφασμένοι είναι με τη ζωή μας. Μια φιλόδοξη πρωτοβουλία, αποκτά για 5η συνεχή φορά 

σάρκα και οστά, με τη συμμετοχή πολλών αθλητών και μη, εθελοντών και χορηγών, για μια συναρπαστική 

αναμέτρηση. Αποτελεί μια ακόμα προσπάθεια του Δήμου Διονύσου να ανεβάσει τον Αθλητισμό του τόπου μας πιο 

ψηλά, σε έναν αγώνα που όλοι όσοι συμμετέχουν θα πρέπει να αισθάνονται νικητές, μιας και στόχος είναι η 

κοινωνικοποίηση με τον πιο υγιή τρόπο, η ανάδειξη της αγωνιστικότητας, της ευγενούς άμιλλας, της πειθαρχίας, 

αλλά και η αποθέωση της συμμετοχής και ο αποκλεισμός της ήττας.  

Ταυτόχρονα και για να σταλεί ένα μήνυμα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης στο πλαίσιο του αγώνα θα 

καλεστούν όλοι οι συμμετέχοντες και οι συνοδοί τους, εφόσον το επιθυμούν, να προσφέρουν είδη πρώτης 

ανάγκης, τα οποία θα συγκεντρωθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα και θα δοθούν στο ΠΕΓΚΑΠ – ΝΥ (τμήμα 

Άνοιξης). 

Για την καλύτερη διοργάνωση του αγώνα θα υπάρχει η συνδρομή των Εθελοντικών Κλιμακίων Πολιτικής 

Προστασίας του Δήμου Διονύσου καθώς και πολιτών – εθελοντών.  

Η συμμετοχή στον αγώνα θα είναι δωρεάν για όλους και στο πλαίσιο της παρακίνησης των δημοτών και των νέων 

να ασχοληθούν με τον αθλητισμό θα δοθεί ως αναμνηστικό δώρο μπλουζάκι συμμετοχής. Επίσης θα δοθούν 

διπλώματα συμμετοχής, κύπελλα και μετάλλια. Στον αγώνα θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση για όλους τους 

συμμετέχοντες, σε όλα τα αγωνίσματα.  

Σημαντικό μέρος των δράσεων και των εξόδων του «5ου Αγώνα Δρόμου Δήμου Διονύσου» θα καλυφθεί από 

χορηγίες. 

 

Ειδικότερα σχετικά με τον 5o Αγώνα Δρόμου Δήμου Διονύσου:  

 

1. Ηλικιακές κατηγορίες και αποστάσεις αγωνισμάτων  

• Αγώνας 500μ Αγοριών & Κοριτσιών Α΄& Β΄ Δημοτικών Σχολείων  

• Αγώνας 500μ Αγοριών & Κοριτσιών Γ΄ & Δ΄ Δημοτικών Σχολείων  

• Αγώνας 1000μ Αγοριών & Κοριτσιών Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικών Σχολείων  

• Αγώνας 1000μ Αγοριών & Κοριτσιών Γυμνασίου 
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• Αγώνας 5000μ Ανδρών & Γυναικών (έως 20 ετών) 

• Αγώνας 5000μ Ανδρών & Γυναικών (20 έως 35 ετών) 

• Αγώνας 5000μ Ανδρών & Γυναικών (άνω των 35 ετών) 

 

2. Ωρολόγιο πρόγραμμα  

8:00 – 8:50 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

9:00 500μ Α& Β ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ)  

9:10 500μ Γ & Δ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ)  

9:20 1000μ Ε & ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ)  

9:30 1000μ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ (ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ)  

9:45 5000μ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) 

11:15 ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ 

 

3. Δηλώσεις Συμμετοχής – Χρονομέτρηση Αγώνα 
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένο ιστότοπο.  

Οι αθλητές που θα συμμετάσχουν στους αγώνες θα λάβουν από τη γραμματεία τον αριθμό συμμετοχής τους και το 

chip για την ηλεκτρονική χρονομέτρηση, το οποίο θα πρέπει να επιστρέψουν μετά τον τερματισμό τους. 

Εγγραφές θα γίνονται και την ημέρα του αγώνα στην γραμματεία από 8:00 έως 8:50 πμ. 

Η συμμετοχή στον αγώνα είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους διαγωνιζόμενους. 

 

4. Δικαίωμα συμμετοχής  

Η συμμετοχή των αθλητών είναι ελεύθερη. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι είναι υγιείς, έχουν περάσει από 

ιατρικές εξετάσεις και επιθυμούν να συμμετέχουν στον αγώνα με δική τους ευθύνη. Οι αθλητές κάτω των 18 ετών, 

εκτός από την ηλεκτρονική τους εγγραφή, θα πρέπει να προσκομίσουν την φόρμα συμμετοχής υπογεγραμμένη από 

τον κηδεμόνα τους για να μπορούν να λάβουν μέρος στον αγώνα με ευθύνη αυτού.  

Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για ότι συμβεί, κατά την διάρκεια του αγώνα, σχετικά με θέματα ΥΓΕΙΑΣ 

που οφείλονται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου. 

Από τους διοργανωτές δεν θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις για κανένα αθλητή-τρια, αφού όλοι οι συμμετέχοντες-

ουσες αγωνίζονται με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. 

 

5. Υγειονομική Κάλυψη Διαδρομής 

Για την ασφαλέστερη διεξαγωγή του αγώνα θα υπάρχουν άτομα εξειδικευμένα στην παροχή Α’ βοηθειών, γιατροί 

και Ασθενοφόρο που θα παρακολουθούν την εξέλιξη του αγώνα. 

 

6. Σταθμοί Ανεφοδιασμού 

Σταθμοί νερού θα είναι εγκατεστημένοι σε ένα σταθμό της διαδρομής, καθώς επίσης και στο σημείο τερματισμού. 

 

7. Έπαθλα  

Στον πρώτο νικητή και νικήτρια κάθε κατηγορίας θα απονεμηθεί κύπελλο.  

Στους τρεις πρώτους και πρώτες κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν μετάλλια.  

Σε όλα τα παιδιά που θα συμμετάσχουν θα δοθεί μετάλλιο. 

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα. 

 

8. Διαδρομές Αγώνα 

Α. Αγώνας 5000μ  

Αφετηρία - Ηρώων Πολυτεχνείου – Πετζερίδη - Καραολή & Δημητρίου - Αγίας Σωτήρος - Αναπαύσεως - Αδάνων - 

Μεγάλου Αλεξάνδρου - Λακωνίας - Ιωαννίνων - Καραολή & Δημητρίου - Μυστρά - Ηρώων Πολυτεχνείου – 

Τερματισμός. 

Β. Αγώνας 1000μ  

Αφετηρία – Ηρώων Πολυτεχνείου – Σαρανταπόρου – Κωνσταντινουπόλεως – Κωστή Παλαμά – Ηρώων 

Πολυτεχνείου – τερματισμός. 

Γ. Αγώνας 500μ  
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Αφετηρία - Ηρώων Πολυτεχνείου - Τερματισμός  

 

Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης, όσον αφορά τον Δήμο ανέρχεται στο ποσό των 2.850,00 € συμπ. ΦΠΑ, το 

οποίο περιλαμβάνει: 

1. Μπλουζάκια βαμβακερά με τυπωμένο το λογότυπο του Δήμου και του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Αγίου 

Στεφάνου «ΤΟ - ΟΙΟΝ» για τους συμμετέχοντες και τους εθελοντές 

2. Υποστήριξη Τροχαίας για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα  

 
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”, 
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 άρθρου 32 παρ. 2 εδ. βαα του Ν. 4412/2016 “………στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία 

ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης,…..” 
7. 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 

8. 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 

9. 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» 

10. 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” 

11. 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, 

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

13. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, το 
οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 17REQ006142963 

14. Την υπ’ αριθμ. 782/9160/31-03-2017 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην Αντιδήμαρχο 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού κα Αναστασία Στασινοπούλου 

15. Το αρ. πρωτ. 12963/4-5-2017 Αίτημα του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Αγίου Στεφάνου “ΤΟ – ΟΙΟΝ” 
16. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και η διάθεση πίστωσης για 

τον 5ο Αγώνα Δρόμου Διονύσου με τον Α.Ο. ΟΙΟΝ, ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, 
 
προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 
 
1. Την αναγκαιότητα υλοποίησης της συνδιοργάνωσης του 5ου Αγώνα Δρόμου Διονύσου με τον Α.Ο. ΟΙΟΝ Αγίου 
Στεφάνου 
2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές του “5ου Αγώνα Δρόμου” Διονύσου με τον Α.Ο. ΟΙΟΝ Αγίου Στεφάνου  
3. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 
4412/2016) ποσού 2.500,00 € συμπ. ΦΠΑ για μπλουζάκια των συμμετεχόντων και των εθελοντών του «5ου Αγώνα 
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Δρόμου Δήμου Διονύσου» με τον Α.Ο. ΟΙΟΝ Αγίου Στεφάνου, σε βάρος του ΚΑ 66990002, με την ονομασία 
“Προμήθεια Αθλητικού Υλικού” του προϋπολογισμού ο.ε. 2017  
4. 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 του «5ου Αγώνα Δρόμου Δήμου Διονύσου» με τον Α.Ο. ΟΙΟΝ 
Αγίου Στεφάνου (ΦΕΚ 888/Β/21-03-2012), σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα Πολιτιστικών 
Δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2017  
5. Οι υπόλοιπες δαπάνες θα καλυφθούν από τις ετήσιες συμβάσεις για παροχές: ηχοφωτιστικής κάλυψης 
εκδηλώσεων, προμήθεια εντύπων – προσκλήσεων –αφισών και catering για την προμήθεια εμφιαλωμένων νερών.  
 

 

 
Συνημμένα  
Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
 
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 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 


