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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΡΩΝ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.  

Ο Δήμος Διονύσου αρωγός στην προσπάθεια δημιουργίας πρωτογενούς πολιτισμού οργάνωσε 
και λειτούργησε για φέτος, εκτός των άλλων, τμήματα εκμάθησης μοντέρνων και άλλων 
χορών για νέους παιδιά και μεγαλύτερους στην Άνοιξη. Η προβολή της προσπάθειας αυτής με 
εκπληκτικά αποτελέσματα από πλευράς των συμμετεχόντων θα παρουσιαστούν στην 
εκδήλωση που διοργανώνεται στο κλειστό Γυμναστήριο της Άνοιξης στις 9 Ιουνίου 2017 και 
ώρα 19:00 απογευματινή. 

Για την εκδήλωση θα χρειαστεί ηχοφωτιστική κάλυψη. 

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 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» 

6. 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, 



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

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

9. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και η 
διάθεση πίστωσης για την εκδήλωση παρουσίασης τμημάτων μοντέρνων χορών 
επιμορφώσεων Άνοιξης Δήμου Διονύσου, ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

 

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

 
1. Την αναγκαιότητα υλοποίησης της εκδήλωσης παρουσίασης τμημάτων μοντέρνων χορών 
επιμορφώσεων Άνοιξης Δήμου Διονύσου. 
2.Η δαπάνη υπηρεσιών ηχοφωτιστικής εγκατάστασης θα καλυφθεί από την ετήσια σύμβαση 
του Δήμου για τo 2017. 
 

 

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 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 

 


