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ΠΡΟΣ 
Τον κ. ∆ήµαρχο για τον κ. Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

του ∆ήµου ∆ιονύσου 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση: 1) αναγκαιότητας διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Τοπικής ∆ηµοκρατίας και 2) δαπάνης και διάθεσης 
της σχετικής πίστωσης » 

 
Σχετικό: 
Σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «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».  

Ακόµη, σύµφωνα µε το εδ.α της παρ. 3 του άρθρου 158 του του ν. 3463/2006  (ΦΕΚ 114/08-

06-2006 τεύχος Α΄) «Πιστώσεις που είναι γραµµένες στους οικείους κωδικούς αριθµούς του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου 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 ∆ήµος 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.» 

Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας και η 

διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων, πολιτιστικού και 

κοινωνικού χαρακτήρα, ανήκουν στην αρµοδιότητα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Τοπικής ∆ηµοκρατίας; 

Η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Τοπικής ∆ηµοκρατίας είναι ένας ευρωπαϊκός θεσµός, αφιερωµένος 

στην προώθηση της ιδέας της δηµοκρατικής συµµετοχής των πολιτών σε τοπικό επίπεδο και 

την ενδυνάµωση της τοπικής δηµοκρατίας. Ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2007, µε 

πρωτοβουλία του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Τοπικής και Περιφερειακής ∆ηµοκρατίας, του Συµβουλίου της Ευρώπης. 

Υλοποιείται µέσα από δράσεις και εκδηλώσεις, οι οποίες πραγµατοποιούνται σε Οργανισµούς 
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Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την εβδοµάδα που συµπεριλαµβάνει την 15η Οκτωβρίου, ηµεροµηνία 

ορόσηµο για την υπογραφή του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας. 

Γενικότεροι σκοποί της διοργάνωσης, είναι  

• η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τον τρόπο λειτουργίας των τοπικών αρχών και η 

ενηµέρωση για τις παρεχόµενες ευκαιρίες συµµετοχής στη λήψη τοπικών αποφάσεων, 

• η εξοικείωση δηµοτικών συµβούλων και υπαλλήλων µε την ανοιχτή δηµοκρατική 

συµµετοχή των πολιτών στα κοινά,  

• και φυσικά η συµµετοχή των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων και των περισσότερο 

αποκλεισµένων κοινωνικών οµάδων σε συζητήσεις και δράσεις ενδυνάµωσης της τοπικής 

δηµοκρατίας. 

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου συµµετείχε  για πρώτη φορά στο θεσµό της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας 

Τοπικής ∆ηµοκρατίας, το 2013 διοργανώνοντας ένα πλούσιο πρόγραµµα δράσεων και 

εκδηλώσεων µεταξύ 13 και 19 Οκτωβρίου. Εκατοντάδες µαθητές και εκπαιδευτικοί όλων των 

σχολικών βαθµίδων, εκπρόσωποι των τοπικών συλλόγων και των ΚΑΠΗ του ∆ήµου, καθώς και 

δεκάδες πολίτες συµµετείχαν ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης. Μάλιστα για την 

επιτυχηµένη συµµετοχή µάς απονεµήθηκε το τιµητικό βραβείο «Πόλη 12 Αστέρων». 

Αξιοποιώντας την εµπειρία που αποκτήθηκε κατά την περσινή µας συµµετοχή, αλλά και επειδή 

αξίζει να συνεχιστεί η προσπάθεια εδραίωσης θεσµών που δηµιουργούν θετικά πρότυπα 

συµµετοχής των πολιτών του ∆ήµου στα κοινά, εισηγούµαστε τη συµµετοχή µας στον 8ο 

εορτασµό της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Τοπικής ∆ηµοκρατίας, την εβδοµάδα µεταξύ 1-7 

∆εκεµβρίου 2014. Το κεντρικό σύνθηµα της φετινής διοργάνωσης είναι «Συµµετοχική 

∆ηµοκρατία: µοιραζόµαστε, προτείνουµε, αποφασίζουµε».  

Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάζουµε ένα σύνολο εκδηλώσεων που θα έχουν ως κεντρικό στόχο 

την προώθηση της συµµετοχικής δηµοκρατίας, τόσο στην θεωρία όσο και στην πράξη, µε 

κύριους πρωταγωνιστές τους νέους αλλά και το σύνολο των πολιτών. Όπως και πέρσι, θα 

επιδιωχτεί η αντιπροσώπευση ποικίλων οπτικών και φωνών της τοπικής κοινωνίας, µέσα από 

καινοτοµικές µεθόδους συζήτησης και δράσεις.  

Συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων, προγραµµατίζουµε: 

Α) Τη διοργάνωση προσοµοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από µαθητές του Λυκείου. 

Β) Ένα Ανοιχτό Φόρουµ ∆ιαλόγου Πολιτών, µε την αξιοποίηση καινοτοµικών εργαλείων 

διαλόγου. 

Γ) Τελετή λήξης, µε τη φιλοξενία πολιτιστικών δρώµενων από τους τοπικούς συλλόγους και 

φορείς. 

Έχοντας λάβει την απαραίτητη µέριµνα για την ελαχιστοποίηση της προκαλούµενης δαπάνης, 

για την επικοινωνία και προβολή της διοργάνωσης συνολικά και την υλοποίηση των ανωτέρω 

εκδηλώσεων, θα προκύψει δαπάνη που υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 3.000,00€ 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Για την κάλυψη της δαπάνης θα διατεθεί πίστωση 2.000,00€ 

από τον Κ.Α. 00.6442 µε την ονοµασία «∆ιοργάνωση Συνεδρίων, Ηµερίδων, Εκδηλώσεων» και 

1.000,00€ από τον  ΚΑ 10.6615 µε την ονοµασία «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» του 

προϋπολογισµού του δήµου ο.ε. 2014.  
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Αναλυτικότερα το ποσό αυτό θα διατεθεί ως εξής: 

∆ιοργάνωση Ηµερίδας-Προσοµοίωσης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Γραφική Ύλη, Συνεδριακό Υλικό κ’ 

Έξοδα Φιλοξενίας 

450€ 

Αµοιβή Φορέα Υλοποίησης 550€ 

Ανοιχτό Φόρουµ ∆ιαλόγου Πολιτών 

Έξοδα Φιλοξενίας 500€ 

Τελετή Λήξης 

Έξοδα Φιλοξενίας 500€ 

Εκτύπωση Ενηµερωτικού και Επικοινωνιακού Υλικού 

• Αφίσες Α2*50 

• Αφίσες Α3*100 

• Προσκλήσεις-πρόγραµµα-

ενηµερωτικό φυλλάδιο για τη 

∆ηµοκρατική Συµµετοχή (τρίπτυχο 

Α4)*1000  

1000€ 

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται το ∆.Σ. να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για: 

1) την έγκριση (αναγκαιότητα) ∆ιοργάνωσης Εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Εβδοµάδας Τοπικής ∆ηµοκρατίας 2014, συνολικής δαπάνης 3.000,00€ 

2) την έγκριση της δαπάνης για τη διοργάνωση α) Ηµερίδας-Προσοµοίωσης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, β) Ηµερίδας-Ανοιχτού Φόρουµ ∆ιαλόγου και γ) Εσπερίδας-Τελετής 

Ολοκλήρωσης της Εβδοµάδας, και τη διάθεση πίστωσης  

 µέχρι του ποσού 2.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ 00.6442 µε την 

ονοµασία «∆ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων» του Προϋπολογισµού 2014 

του ∆ήµου για την εξόφληση των σχετικών δαπανών (638/4-11-2014 ΠΑΥ) και  

3) την έγκριση της δαπάνης για την εκτύπωση ενηµερωτικού υλικού και φυλλαδίων, και τη 

διάθεση πίστωσης  

 µέχρι του ποσού 1.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ 10.6615 µε την 

ονοµασία «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» του Προϋπολογισµού 2014 του ∆ήµου 

για την εξόφληση των σχετικών δαπανών (639/4-11-2014 ΠΑΥ) 

 

H ανάθεση των απαραίτητων υπηρεσιών - προµηθειών για τη διοργάνωση των παραπάνω 
εκδηλώσεων θα πραγµατοποιηθούν µε τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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