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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Θέμα: Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής του Δήμου Διονύσου ως συνδιοργανωτής στις σχολικές
εκδηλώσεις εντός των ΠΠΚ του Δήμου

Οι σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου, διοργανώνουν κατά τη διάρκεια της εκάστοτε σχολικής περιόδου πολλές
εορτές και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται εντός των ΠΠΚ του Δήμου.
Ο Δήμος Διονύσου θα συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στις εκδηλώσεις των σχολείων που θα είναι γενικότερου
ενδιαφέροντος και θα είναι ανοικτές προς το κοινό.
Με αυτήν την ιδιότητα, του συνδιοργανωτή, ο Δήμος θα δύναται να παρέχει στις σχολικές μονάδες υπηρεσίες για
ηχοφωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων που θα λαμβάνουν χώρα στα ΠΠΚ, με τον ήδη υπάρχοντα σε αυτά ειδικό
εξοπλισμό και στη συνέχεια η πληρωμή θα καλύπτεται από τη σύμβαση του Δήμου για τις σχετικές καλύψεις.
Συγκεκριμένα, ο Δήμος Διονύσου, ως συνδιοργανωτής, θα αναλαμβάνει την παραχώρηση του χώρου του εκάστοτε
ΠΠΚ, καθώς επίσης και τη δαπάνη που θα προκύπτει από την ηχοφωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης.
Ειδικότερα, οι εκδηλώσεις στις οποίες θα μπορεί ο Δήμος να συμμετέχει ως συνδιοργανωτής θα αφορούν θεματικές
ενότητες όπως:
1. Εθνικές Εορτές (Επέτειος 25ης Μαρτίου, Επέτειος 28ης Οκτωβρίου κ.α.)
2. Εθνικές Αργίες (17η Νοέμβρη κ.α.)
3. Σχολικές Αργίες (Τριών Ιεραρχών κ.α.)
4. Χριστουγεννιάτικες/ Πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις
5. Επιμορφωτικά/ Εκπαιδευτικά Προγράμματα κλπ.
6. Ενημερωτικές Διαλέξεις/ Σεμινάρια/ Ημερίδες
7. Σχολικές Παραστάσεις
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)
1

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.

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. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, το
οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 18REQ003075948

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

1. Την αναγκαιότητα συμμετοχής του Δήμου Διονύσου ως συνδιοργανωτής στις σχολικές εκδηλώσεις γενικότερου
ενδιαφέροντος και την παροχή υπηρεσίας ηχοφωτιστικής κάλυψης αυτών από τη Σύμβαση του Δήμου για τις
σχετικές καλύψεις.

Εσωτ. Διανομή
1. Γρ. κ. Δημάρχου
2. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
3. Γενικό Αρχείο
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