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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνδιοργάνωση με τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο “Το Ρόδο” της εκδήλωσης “Ετήσιο αντάμωμα 
Σαρακατσαναίων στη Ροδόπολη” 

Με το με αρ. Πρωτ. 12608/3-5-2017 αίτημά του ο Πολιτιστικός Σύλλογος “ΤΟ Ρόδο” 
αιτείται τη συνδιοργάνωση με το Δήμο Διονύσου της εκδήλωσης “Ετήσιο αντάμωμα 
Σαρακατσαναίων στη Ροδόπολη” που έχει στόχο τη διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς του τόπου μας μέσα από την αναβίωση παλιών εθίμων. Η σαρακατσάνικη αυτή 
μουσικοχορευτική και λαογραφική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Ιουλίου 
2017 στον προαύλιο χώρο του ιερού ναού Αγίας Τριάδας Ροδόπολης και περιλαμβάνει 
δοξολογία-αγιασμό, αναδρομή στα ήθη και έθιμα των Σαρακατσάνων, τοπικά παραδοσιακά 
τραγούδια από ομάδα κατοίκων της περιοχής,  σαρακατσάνικο κονάκι με κειμήλια και έκθεση 
παλαιών φωτογραφιών, σαρακατσάνικοι χοροί και τραγούδια συνοδεία παραδοσιακής 
ορχήστρας και προσφορά παραδοσιακών σαρακατσάνικων εδεσμάτων από τις νοικοκυρές της 
περιοχής. Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης μεταξύ άλλων απαιτείται ηχητική 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. 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. 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,…..” 

5. 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”. 

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

 
 
 



 
 
 

8. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 
17REQ006139806 

9. 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, 

10. Το υπ’ αριθμ. 4014/15-12-/2016 ΦΕΚ “Κατάργηση του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας 
Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου . 

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

12. 10. Την αναγκαιότητα συμμετοχής  παραδοσιακής ορχήστρας στην εκδήλωση 
συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο “Το Ρόδο” της εκδήλωσης “Ετήσιο αντάμωμα 
Σαρακατσαναίων στη Ροδόπολη”  

13. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και η 
διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση της  εκδήλωσης ““Ετήσιο αντάμωμα 
Σαρακατσαναίων στη Ροδόπολη”, ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

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

1. Την αναγκαιότητα υλοποίησης της συνδιοργάνωσης-πραγματοποίησης  εκδήλωσης 

“Ετήσιο αντάμωμα Σαρακατσαναίων στη Ροδόπολη” με τον πολιτιστικό 

σύλλογο “Το Ρόδο”.  

2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της συνδιοργάνωσης-πραγματοποίησης  εκδήλωσης 

“Ετήσιο αντάμωμα Σαρακατσαναίων στη Ροδόπολη” με τον πολιτιστικό 

σύλλογο “Το Ρόδο”.  
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 την αμοιβή της παραδοσιακής ορχήστρας σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003 

με ονομασία “Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε 2017. 

4.  Αναθέτει απευθείας στο «ΡΙΖΑΝΘΟΣ» μη κερδοσκοπικό σωματείο ΑΦΜ. 997980280 

ΔΟΥ:Αγ. Αναργύρων, δ/νση Χαραυγής 34 Ίλιον 13123, τηλ: 6972209761 την 

εκτέλεση του προγράμματος της παραδοσιακής ορχήστρας που θα παρουσιαστεί στην 

εκδήλωση  “Ετήσιο αντάμωμα Σαρακατσαναίων στη Ροδόπολη” την Κυριακή 16 

Ιουλίου 2017 στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Ροδόπολης έναντι 

του ποσού των 2.500,00€. 

5. Η δαπάνη για τα ηχοφωτιστικά θα καλυφθεί από την ετήσια σύμβαση του Δήμου. 
 
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 


