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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..4η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..8/3/2016.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: ..20/2016.. 
                      
ΘΕΜΑ 4o: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του εορτασµού 
των Εθνικών εορτών» 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 4ης/8-3-2016. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 

Σήµερα την ..8η Μαρτίου 2016.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:00.. 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. ..5627/4-3-2016.. 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 ..27.. ήτοι: 

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

14.  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
15.  ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
16.  ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
17.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
18.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
19.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
20.  ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
21.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
22.  ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
2. ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
3. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
4. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
5. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η   

ΑΓΓΕΛΑ. 
6. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
7. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
8. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
9. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
10. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
11. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
12. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
13. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
14. 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 Ροδόπολης κ. 
Κόκκαλης Εµµανουήλ. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αφάρας Γεώργιος (δικαιολογηµένη απουσία), Αλεξανδρής ∆ηµήτριος,  
Χρονόπουλος Πέτρος (δικαιολογηµένη απουσία), Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, Κρητικός 
Αθανάσιος, Γκιζελή Αικατερίνη, Χιώτης ∆ηµήτριος, Ιωαννίδης Χαράλαµπος, Ίσσαρης 
Γρηγόριος, Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη(δικαιολογηµένη απουσία), και Σώκου Ζωή 
(δικαιολογηµένη απουσία), απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος, Καγιαλή Ελπίς και Κανατσούλης Ιωάννης προσήλθαν 
κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 

 
Αποχωρήσεις: 
• Η ∆.Σ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου 
θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέµατος. 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το 8ο θέµα µε τίτλο «Αναγκαιότητα µίσθωσης κτιρίου για την στέγαση του Λυκείου ∆ροσιάς 
από την Σχολική περίοδο 2016-2017», προτάθηκε για συζήτηση ως 1ο θέµα. 

 
..Αριθ. Απόφασης:  ..20/2016.. 

 
� ΘΕΜΑ 4o: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του εορτασµού 

των Εθνικών εορτών». 
 

Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..4ου.. θέµατος  έδωσε το λόγο στην Αντιδήµαρχο 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία να προβεί στην εισήγηση του θέµατος. 

Η Αντιδήµαρχος κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία είπε τα εξής: 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 158 περί «∆απανών» του Ν.3463/2006 (Κ.∆.Κ.) 
πιστώσεις που είναι γραµµένες στους οικείους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του 
∆ήµου µπορούν να διατεθούν, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την πληρωµή 
δαπανών που αφορούν α) εθνικές ή τοπικές εορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, µορφωτικές, 
ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο ∆ήµος , 
εφόσον σχετίζονται µε την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται µε την προαγωγή των 

24.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
25.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
26.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
27.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
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κοινωνικών και οικονοµικών συµφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευµατικών ενδιαφερόντων 
των κατοίκων του. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για:  

Α) την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων για τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου και 28ης 
Οκτωβρίου, σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

Για την πραγµατοποίηση των εν λόγω εκδηλώσεων (παρελάσεων και κατάθεση στεφάνων), 
απαιτείται η ενοικίαση µηχανηµάτων µετά των απαραιτήτων υλικών (καλωδιώσεις, ηχεία, 
µικρόφωνα ασύρµατα και ενσύρµατα  κ.λπ.) για την ηχητική κάλυψη σε επτά  ∆ηµοτικές 
Ενότητες (Άνοιξη{σε δύο σηµεία} , ∆ροσιά {σε ένα σηµείο}, Ροδόπολη{σε δύο σηµεία}, Αγ. 
Στέφανο {σε δύο σηµεία}, Σταµάτα ,Κρυονέρι {σε ένα σηµείο} και ∆ιόνυσο {σε ένα σηµείο}) . 

Τα εν λόγω µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα φέρουν τις ανάλογες εγγυήσεις τόσο για 
την ποιότητα του ήχου όσο και για την ασφαλή λειτουργία τους. 

 Β) Την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.500,00€ για την 
ενοικίαση µηχανηµάτων ηχητικής κάλυψης και 100,00€ για την προµήθεια δύο δάφνινων 
στεφάνων για τον ∆ήµο, σε βάρος του Κ.Α. των εξόδων 00.6443 του προϋπολογισµού 
ο.ε.2016 µε την ονοµασία «∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών κλπ)», για τον 
εορτασµό της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου .  (ΠΑΥ 161/2-3-2016) 

O προϋπολογισµός ο.ε. 2016 ψηφίσθηκε µε την υπ’ αριθ.241/2015 απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και επικυρώθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 17192/6551/02.03.2016 Απόφαση 
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

H ανάθεση της υπηρεσίας για την ηχητική κάλυψη και της προµήθειας των δύο δάφνινων 
στεφάνων (25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου) θα πραγµατοποιηθεί µε την διαδικασία της απ’ 
ευθείας ανάθεσης.  

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, 95 και 158 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 

τεύχος Α΄) «Τις διατάξεις Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Την υπ’ αριθ.241/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 17192/6551/02.03.2016 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
 
 

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Κ Α Τ Α    Π Λ Ε  Ι  Ο Ψ Η Φ Ι Α 
                                          Με ψήφους   25  Υπέρ  και   2  Κατά    
                                               
Μειοψηφούντων των  ∆.Σ. κ. κ.  Κανατσούλη Ιωάννη και Λουκάτου Ανθής για τους λόγους που 
ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά. 
 
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.500,00€ για την ενοικίαση µηχανηµάτων 
ηχητικής κάλυψης και 100,00€ για την προµήθεια δύο δάφνινων στεφάνων για τον ∆ήµο. Για τις 
εν λόγω δαπάνες έχει γραφτεί σχετική πίστωση σε βάρος του Κ.Α. των εξόδων 00.6443 του 
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προϋπολογισµού ο.ε.2016 µε την ονοµασία «∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 
εορτών κλπ)», για τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου . 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.                      ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
      ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                       ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                       ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
                                                                       ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                       ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
                                                                       ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
                                                                       ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                       ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 

ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. 
ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
 

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