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Θέμα: Εκδήλωση του Δήμου Διονύσου με το γυμνάσιο Άνοιξης στο πλαίσιο του Ευρωπαικού 
Προγράμματος Erasmus + KA2 

Το Γυμνάσιο Άνοιξης επιλέχθηκε να συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus + KA2 Project μαζί με αντίστοιχα 
σχολεία από τις χώρες Ρουμανία, Ιταλία, Φύρομ, Τουρκία, προκειμένου οι μαθητές από διαφορετικά κράτη και 
κουλτούρες να βρεθούν μαζί σε κοινές δράσεις και εμπειρίες και να δημιουργηθούν γέφυρες επικοινωνίας και 
κοινής αποδοχής.  
Στο πλαίσιο αυτό μαθητές του Γυμνασίου Άνοιξης έχουν ήδη ταξιδέψει στην Ιταλία, όπου και έτυχαν θερμής 
υποδοχής και ξενάγησης. Στις 21 Μαΐου οι ξένες αποστολές θα έρθουν στην Ελλάδα όπου και θα παραμείνουν για 
έξι ημέρες. Ο Δήμος Διονύσου και το γυμνάσιο Άνοιξης, προκειμένου να τιμήσουν τους ξένους μαθητές και τους 
συνοδούς τους, 35 άτομα στο σύνολο, μεταξύ άλλων, θα συνδιοργανώσουν μουσικοχορευτική εκδήλωση στις 26 
Μαίου 2017, με προσφορά εδεσμάτων και απονομή αναμνηστικών.  
 Για την πραγματοποίηση της εν λόγω εκδήλωσης απαιτείται ηχοφωτιστική κάλυψη, προσφορά εδεσμάτων για 
συνολικά 120 άτομα και 10 αναμνηστικά για τους συνοδούς των αποστολών.  
Το κόστος της ηχοφωτιστικής κάλυψη και της προσφοράς εδεσμάτων θα καλυφθεί από τις υφιστάμενες 
αντίστοιχες συμβάσεις που έχει συνάψει ο Δήμος.  
  

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

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 “Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013” 

7. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, το 
οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 17REQ006143694 

8. 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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προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 

 

1. Την αναγκαιότητα υλοποίησης της εκδήλωσης του Δήμου Διονύσου με το γυμνάσιο Άνοιξης στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + KA2, την Παρασκευή 26/05/2017 στο ΠΠΚ Αγ. Στεφάνου. 

2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της εκδήλωσης Δήμου Διονύσου με το γυμνάσιο Άνοιξης στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + KA2 
3. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του 

Ν. 4412/2016) ποσού 600,00€ συμπ. ΦΠΑ για δαπάνη αναμνηστικού, σε βάρος του ΚΑ 006433, με την 
ονομασία “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού ο.ε. 2017 Δήμου Διονύσου. 

4. Οι δαπάνες για τα ηχοφωτιστικά και το κέρασμα, θα καλυφθούν από τις ετήσιες συμβάσεις του Δήμου. 

 
 
 
 
 
 
Συνημμένα  
Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
 
Εσωτ. Διανομή   

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

 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
3. Γενικό Αρχείο 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Συντάκτης Προϊστάμενος 
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Γραμματέας 

Ονομ/μο    
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Ημερ/νία    

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
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