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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..16η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..20/9/2016.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: ..184/2016.. 
                      
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση Αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης και συµµετοχής του ∆ήµου 
∆ιονύσου στην εκστρατεία ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2016–2017 µε τον 
Εθελοντικό Οργανισµό για το Αστικό Περιβάλλον ‘’ECOCITY’’ ».  
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 16ης/20-9-2016. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..20η Σεπτεµβρίου 2016.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. .. 25085/20-9-2016.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο 
χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ),  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..31.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2.   ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
3.   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
4.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
5.  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
6.  ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
7.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
8.   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
9.   ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
10.  ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
11.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
12.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
13.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
14.  ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
15.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

16.  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
2. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
3. ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
4. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η   

ΑΓΓΕΛΑ. 
5. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
6. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
7. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
8. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
9. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
10. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση  παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιονύσου κ. 
Μπάσης Αναστάσιος. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, Ζώτου Βασιλική (Βάνα) (δικαιολογηµένη), 
Γκιζελή Αικατερίνη, Χιώτης ∆ηµήτριος και Αυγέρη – Βουκλαρή Αικατερίνη απουσίαζαν καθ’ 
όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ.κ.  Τσούκας Παναγιώτης, ∆αρδαµάνης Βασίλειος, Καγιαλή Ελπίς και Σώκου Ζωή 
προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 

• Ο ∆.Σ. κ. Αφάρας Γεώργιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 9ου θέµατος της Η.∆.  
 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. Πέππα Αγγελική και Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου 
θέµατος της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆. 
• Η ∆.Σ. κ. Ρηγοπούλου Βασιλική αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 11ου θέµατος της Η.∆. 
• Οι ∆.Σ. κ.κ. Στασινοπούλου Αναστασία και Λουκάτου Ανθή αποχώρησαν κατά τη συζήτηση 
του 13ου θέµατος της Η.∆. 

• Οι ∆.Σ. κ.κ. Κριεµάδης Στέφανος και Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 
17ου θέµατος της Η.∆. 

• Οι ∆.Σ. κ.κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Ιωαννίδης Χαράλαµπος , Κανατσούλης Ιωάννης, Μπιτάκος 
Παναγιώτης και Φωτάκης Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 20ου θέµατος της Η.∆. 

• Η ∆.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 22ου θέµατος της Η.∆. 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Γεροντογιάννη Ιωάννα υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το  13ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε για συζήτηση µετά το 9ο λόγω παρουσίας 
κατοίκων . 

17.  ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
18.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
19.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
20.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
21.  ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
22.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
23.  ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
24.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
25.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
26.  ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
27.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
28.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
29.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
30.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
31.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
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� Το 26ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε για συζήτηση µετά το 19ο . 
 

 
..Αριθ. Απόφασης:  ..184/2016.. 

 
� ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση Αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης και συµµετοχής του ∆ήµου 

∆ιονύσου στην εκστρατεία ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2016–2017 µε τον 
Εθελοντικό Οργανισµό για το Αστικό Περιβάλλον ‘’ECOCITY’’ ». 

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..24ου.. θέµατος της Η.∆. έδωσε το λόγο στον 
Αντιδήµαρχο Στρατηγικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης κ. Υφαντή Ηλία να προβεί στην εισήγηση 
του θέµατος. 

Ο Αντιδήµαρχος κ. Υφαντής Ηλίας είπε τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) “Το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το ∆ήµο, εκτός από 
εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου ή άλλου οργάνου 
του ∆ήµου ή το ίδιο το ∆ηµοτικό 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 ∆ήµου ή της Κοινότητας µπορεί να διατεθούν µε απόφαση του 
∆ηµοτικού 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” 

3. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας και η διάθεση 
πίστωσης για τη συνδιοργάνωση και συµµετοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου µε τον 
Εθελοντικό Οργανισµό για το Αστικό Περιβάλλον “ECOCITY’’ στην εκστρατεία 
ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2016 – 2017, ανήκουν στην αρµοδιότητα του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

4. Το από 26-04-2016 έγγραφο του Εθελοντικού Οργανισµού για το Αστικό Περιβάλλον 
ECOCITY,  

5. Την αρ. Πρωτ. 24060/06-09-2016 Οικονοµική Προσφορά του  Εθελοντικού Οργανισµού 
για το Αστικό Περιβάλλον ECOCITY 

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου προτίθεται να συµµετέχει στην Εκστρατεία ECOMOBILITY & FREE 
MOBILITY 2016 - 2017, µε σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους µαθητές του ∆ήµου µας, τους 
κατοίκους και τους πολίτες στο σηµαντικό πρόβληµα της ελεύθερης προσβασιµότητας στις 
πόλεις (παράνοµη κατάληψη χώρων πεζών, παράνοµη στάθµευση στα πεζοδρόµια, κατάληψη 
σε ράµπες, παράνοµη φύτευση πεζοδροµίων, κατάληψη για εµπορική χρήση πεζοδροµίων 
κλπ), γεγονός που προκαλεί δυσκολίες στο 50% σχεδόν του πληθυσµού µας (ΑµΕΑ, 
Ηλικιωµένοι, γυναίκες µε µωρά).  
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Η συνδιοργάνωση της εκδήλωσης αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε τον Εθελοντικό Οργανισµό µε 
Προσανατολισµό στο Αστικό Περιβάλλον ECOCITY, το οποίο διαθέτει µεγάλη εµπειρία, και 
σηµαντικό έργο στην προώθηση περιβαλλοντικών θέσεων στην Κεντρική και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, καθώς επίσης εξειδίκευση στην επιστηµονική προσέγγιση αστικών 
προβληµάτων. Επιπλέον είναι µέλος των Ευρωπαϊκών ∆ικτύων ΜΚΟ EEB – TRANSPORT & 
ENVIRONMENT – PAN EUROPE – EKO ENERGY – ECOS – MIO / ECSDE και το έργο του 
απλώνεται σε πέντε άξονες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον Αέρα, το Νερό, τον 
Οικισµό, την Ενέργεια και την Μετακίνηση. 

Πρόκειται για ένα σηµαντικό Πρόγραµµα, που καλλιεργεί την κοινωνική και περιβαλλοντική 
διάπλαση των εφήβων, µέσα από το µήνυµα «Οι Μαθητές Ερευνούν, οι Πόλεις 
Ενηµερώνονται, η Κοινωνία Ευαισθητοποιείται». 

Η Εκστρατεία ECOMOBILITY, σε πρώτο επίπεδο, απευθύνεται σε οµάδες µαθητών της Τρίτης 
Τάξης Γυµνασίων της Τυπικής Εκπαίδευσης. 

Η Εκστρατεία FREE MOBILITY απευθύνεται στους Εκπαιδευτικούς και στους µαθητές των 
Ειδικών Σχολείων. 

Σε δεύτερο επίπεδο, αφενός µέσα από τις δράσεις των µαθητών και αφετέρου µε τη 
δηµοσιοποίηση των προβληµάτων και την παρουσίαση των προτάσεων, απευθύνεται σε 
όλους τους κατοίκους του ∆ήµου, στους εµπόρους και επαγγελµατίες, στους εκπροσώπους 
των τοπικών Οργανισµών, στην Εκπαιδευτική Κοινότητα, στους τοπικούς Φορείς, καθώς και 
στα τοπικά Μέσα Ενηµέρωσης. 

Συγκεκριµένα οµάδες µαθητών της Γ’ τάξης των Γυµνασίων του ∆ήµου, που θα εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον, θα προετοιµάσουν εργασίες για τα οφέλη της ελεύθερης µετακίνησης στις πόλεις. 
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουν τις εργασίες και προτάσεις τους σε εκδηλώσεις που θα 
συνδιοργανωθούν µε το ∆ήµο ∆ιονύσου, µε την παρουσία εκπροσώπων των Τοπικών Αρχών, 
Φορέων και Πολιτών. 

Σε όλους τους συµµετέχοντες µαθητές και καθηγητές θα απονεµηθούν έπαινοι, ενώ οι νικητές 
θα βραβευθούν και θα κερδίσουν εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες και θα συµµετέχουν στο 
ECOCAMP το 2017. 

Τον Απρίλιο 2017 θα διοργανωθεί η τελετή Απονοµής των βραβείων στην Αθήνα. Μια γιορτή 
στην οποία παρευρίσκονται οµάδες από όλη τη χώρα, εκπρόσωποι της Πολιτείας, της 
επιστηµονικής κοινότητας και των ΜΜΕ. 

Τον Ιούνιο 2017 η οµάδα µε την καλύτερη εργασία και ο/η καθηγητής/τριά τους θα έχουν 
συναντήσεις µε Ευρωβουλευτές, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Την πρώτη εβδοµάδα του Αυγούστου 2017 οι οµάδες µαθητών µε τις καλύτερες δηµιουργικές 
εργασίες θα φιλοξενηθούν για µια εβδοµάδα στο ECOCAMP. 

Κεντρικό µήνυµα και σκοπός της ενέργειας είναι οι µαθητές να κατανοήσουν τα προβλήµατα 
που προκαλούνται στη λειτουργία της πόλης και να ενηµερώσουν µέσα από τις εκδηλώσεις 
την Τοπική Κοινωνία για την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών µετακίνησης, τα οφέλη στο 
περιβάλλον και στη ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

ο ∆ήµος µας έχει να εισπράξει πολλαπλασιαστικά οφέλη από αυτή τη συµµετοχή: 

• Συµµετοχή στη µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, µέσα από ένα πρόγραµµα µε 
συνεχόµενες δράσεις που απλώνονται σε µεγάλο βάθος χρόνου 

• Κοινωνική συνεισφορά µε έµπρακτη αποδοχή σε τοπικό επίπεδο 
• Σύµπραξη στη συστράτευση των Επιστηµονικών Ιδρυµάτων και Οργανισµών για την 

αλλαγή συµπεριφορών και συνθηκών στις πόλεις µας 
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• Μεταφορά εικόνας και είσπραξη θετικής αντίληψης από το άµεσο και έµµεσο κοινό που 
εµπλέκεται στην εκστρατεία σε κάθε πόλη 

• Αξιοποίηση προτάσεων και εµπλοκής τοπικών οµάδων, στην εφαρµογή µέτρων µε 
κοινωνικό αντίκτυπο 

• Εµπλοκή του ∆ήµου σε δράσεις ή/ και διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης  
• ∆ηµοσιότητα και προβολή για αλλαγή συνηθειών των πολιτών στη µετακίνησή τους µε 

πολλαπλά οφέλη (κατάληψη και καταστροφές πεζοδροµίων κ.α.) 
• Επένδυση για τη λύση ενός µεγάλου κοινωνικού προβλήµατος που εµποδίζει το µισό, 

σχεδόν, πληθυσµό της χώρας να έχει ελεύθερη και ανεµπόδιστη µετακίνηση 
 

Το συνολικό κόστος συµµετοχής του ∆ήµου ∆ιονύσου για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
που αναλαµβάνει ανέρχεται σε 1.486,76€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ το οποίο περιλαµβάνει: 

1) Τη δαπάνη των δράσεων που θα υλοποιηθούν από την ECOCITY για την εκστρατεία 
ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2016 – 2017, και ανέρχονται στο ποσό των 742,76€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 00.6443 µε την ονοµασία “∆απάνες δεξιώσεων 
και εθνικών ή τοπικών εορτών” και  

2) Τη δαπάνη για την τοπική δηµοσιότητα και προβολή που θα υλοποιηθούν από το ∆ήµο και 
ανέρχονται στο ποσό των 496,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 
00.6431.0003 µε την ονοµασία “Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 
∆ήµου’’ του Προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 

3)Τη δαπάνη για τα έξοδα φιλοξενίας τις ηµέρες συναντήσεως ενηµέρωσης, καθώς ηµέρα της 
τελικής εκδήλωσης, ύψους 248,00€ συµπ. ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 006434 µε την ονοµασία 
“Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων” του Προϋπολογισµού ο.ε. 2016 του ∆ήµου ∆ιονύσου  

Κατόπιν των ανωτέρω το ∆Σ καλείται να εγκρίνει: 

1. Την (αναγκαιότητα) συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης µε θέµα: “Εκστρατεία 
ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2016 – 2017 στο ∆ήµο ∆ιονύσου” µε τον 
Εθελοντικό Οργανισµό για το Αστικό Περιβάλλον “ECOCITY” 

2. Τις τεχνικές προδιαγραφές και την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών στον 
Εθελοντικό Οργανισµό για το Αστικό Περιβάλλον ‘’ECOCITY’’ για την πραγµατοποίηση 
της εκδήλωσης µε θέµα: “Εκστρατεία ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2016 – 2017 
στο ∆ήµο ∆ιονύσου” 

3. Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 742,76 € συµπ. 
ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 00.6443 µε την ονοµασία “∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή 
τοπικών εορτών”. Τα 500€ του συνολικού ποσού θα βαρύνουν τον Προϋπολογισµό ο.ε. 
2016 του ∆ήµου ∆ιονύσου και  το υπόλοιπο ποσό των 242,76€ του συνολικού ποσού 
θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό ο.ε. 2017 του ∆ήµου ∆ιονύσου για την υλοποίηση από 
την ECOCITY της παραπάνω εκδήλωσης, (809/08-09-2016 ΠΑΥ) 

4. Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης για τα έξοδα της τοπικής 
δηµοσιότητας και προβολής, που θα πραγµατοποιηθούν από το ∆ήµο, συνολικού 
ποσού 496,00 € συµπ. ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 00.6431.0003 µε την ονοµασία “Έξοδα 
ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου” του Προϋπολογισµού ο.ε. 2016 
του ∆ήµου ∆ιονύσου (806/08-09-2016 ΠΑΥ) 

5. Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης για τα έξοδα φιλοξενίας τις 
ηµέρες συναντήσεως ενηµέρωσης, καθώς ηµέρα της τελικής εκδήλωσης, ύψους 
248,00€ συµπ. ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 006434 µε την ονοµασία “Λοιπές δαπάνες 
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δηµοσίων σχέσεων” του Προϋπολογισµού ο.ε. 2016 του ∆ήµου ∆ιονύσου  (807/08-09-
2016 ΠΑΥ). 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση.  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄).  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
 
 
 
                               A  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι       Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α 

                                               
 

     
                             

Εγκρίνει: 
1. Την (αναγκαιότητα) συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης µε θέµα: “Εκστρατεία 

ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2016 – 2017 στο ∆ήµο ∆ιονύσου” µε τον 
Εθελοντικό Οργανισµό για το Αστικό Περιβάλλον “ECOCITY” 

2. Τις τεχνικές προδιαγραφές και την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών στον 
Εθελοντικό Οργανισµό για το Αστικό Περιβάλλον ‘’ECOCITY’’ για την πραγµατοποίηση 
της εκδήλωσης µε θέµα: “Εκστρατεία ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2016 – 2017 
στο ∆ήµο ∆ιονύσου” 

3. Τη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 742,76 € συµπ. ΦΠΑ σε 
βάρος του ΚΑ 00.6443 µε την ονοµασία “∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 
εορτών”. Τα 500€ του συνολικού ποσού θα βαρύνουν τον Προϋπολογισµό ο.ε. 2016 
του ∆ήµου ∆ιονύσου και  το υπόλοιπο ποσό των 242,76€ του συνολικού ποσού θα 
βαρύνει τον Προϋπολογισµό ο.ε. 2017 του ∆ήµου ∆ιονύσου για την υλοποίηση από την 
ECOCITY της παραπάνω εκδήλωσης, (809/08-09-2016 ΠΑΥ) 

4. Τη  δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης για τα έξοδα της τοπικής δηµοσιότητας και 
προβολής, που θα πραγµατοποιηθούν από το ∆ήµο, συνολικού ποσού 496,00 € συµπ. 
ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 00.6431.0003 µε την ονοµασία “Έξοδα ενηµέρωσης και 
προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου” του Προϋπολογισµού ο.ε. 2016 του ∆ήµου 
∆ιονύσου (806/08-09-2016 ΠΑΥ) 

5. Τη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης για τα έξοδα φιλοξενίας τις ηµέρες 
συναντήσεως ενηµέρωσης, καθώς ηµέρα της τελικής εκδήλωσης, ύψους 248,00€ 
συµπ. ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 006434 µε την ονοµασία “Λοιπές δαπάνες δηµοσίων 
σχέσεων” του Προϋπολογισµού ο.ε. 2016 του ∆ήµου ∆ιονύσου  (807/08-09-2016 ΠΑΥ). 

 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
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      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.           ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
        ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
        ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
       ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 

ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

       ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
       ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
       ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
       ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
       ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
                                                                 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

 
 
 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας και µε την 
ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
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