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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..24η/2017..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..28/11/2017.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 341/2017.. 
                      

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 
δράσεων επιμόρφωσης στον Δήμο Διονύσου». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 24ης/28-11-2017 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..28η  Νοεμβρίου 2017.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..19:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Πολιτιστικό 
Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου 
Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. .. 38845/24-11-2017.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε 
και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση 
και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» 
του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..33.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος 
2.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
7.   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
8.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
9.   ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
10.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
12.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
13.  ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
14.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
15.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
16.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
17.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
18.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
2. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
4. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
5. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
6. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
7. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
8. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.  
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν  ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. 
Χριστόπουλος Δημήτριος και ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδοπόλεως κ. Κόκκαλης 
Εμμανουήλ. 
 
Απουσίες: 

• Οι Δ.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής Δημήτριος, Κοκμοτός Βασίλειος, Κρητικός Αθανάσιος, Ιωαννίδης 
Χαράλαμπος, Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη(δικαιολογημένη απουσία), Μαγγίνα Στέλλα-
Σοφία, Ρηγοπούλου Βασιλική(δικαιολογημένη απουσία)  και Υφαντής Ηλίας (δικαιολογημένη 
απουσία) απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
 
Αποχωρήσεις: 

• Οι Δ.Σ. κ.κ. Χρονόπουλος Πέτρος, Λυρούδιας Ευάγγελος και Κοντάκης Κυριάκος 
αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10ου θέματος. 

• Οι Δ.Σ. κ.κ. Γκιζελή Αικατερίνη, Καγιαλή Ελπίς και Σώκου Ζωή αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 2ου θέματος 

• Ο Δ.Σ. κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 14ου θέματος. 
• Ο Δ.Σ. κ.  Στάικος Θεόδωρος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του Ε.Η.Δ. θέματος. 
• Οι Δ.Σ. κ.κ. Στασινοπούλου Αναστασία, Τσαγκαράκης Ευάγγελος και Ίσσαρης Γρηγόριος 

αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος. 
• Ο Δ.Σ. κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11ου θέματος.  
 
� Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης  νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
� Τα 10ο, 11ο,12ο,13ο, 14ο και 15ο θέματα προτάθηκαν προς συζήτηση.  
 
 
 

..Αριθ. Απόφασης: 341/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 

δράσεων επιμόρφωσης στον Δήμο Διονύσου». 

19.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
20.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
21.  ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
22.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
23.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
24.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
26.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
27.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
28.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
29.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
30.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
31. .ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
32.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
33.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
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Η Πρόεδρος  μετά την εκφώνηση του ..15ου..  της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο 
στην Αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Κοινωνικών Δομών κ. Στασινοπούλου 
Αναστασία να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Η Αντιδήμαρχος κ. Στασινοπούλου Αναστασία είπε τα εξής: 
 
Ο Δήμος Διονύσου έχει μακρόχρονη παράδοση να παρέχει στους δημότες του προγράμματα 
και μαθήματα πολιτιστικής και καλλιτεχνικής επιμόρφωσης με σκοπό την κάλυψη πολιτιστικών, 
καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών αναγκών τους καθώς και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων και 
ταλέντων τους. 
Τα μαθήματα τυγχάνουν της ευρείας αποδοχής και της ένθερμης υποστήριξης των δημοτών οι 
οποίοι συμμετέχουν σε αυτά. Υλοποιούνται κυρίως στους κλειστούς χώρους του Δήμου όπως 
είναι τα Πολιτιστικά Κέντρα: Αγίου Στεφάνου, Διονύσου, Δροσιάς, Κρυονερίου και αίθουσα 
δραστηριοτήτων στην Άνοιξη.  
Τα μαθήματα απευθύνονται σε δημότες και κατοίκους του Δήμου Διονύσου. 
Ο συνολικός αριθμός ωφελουμένων που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τα εν λόγω μαθήματα 
πολιτιστικής και καλλιτεχνικής επιμόρφωσης του Δήμου Διονύσου ανέρχεται – κατ’ εκτίμηση – 
στους 1.500 δημότες και κατοίκους. 
Οι δράσεις πολιτιστικής και καλλιτεχνικής επιμόρφωσης προτείνεται να ανατεθούν σε εταιρεία 
(Ανάδοχος) η οποία με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό θα αναλάβει την υλοποίηση των 
πολιτιστικών και καλλιτεχνικών τμημάτων του Δήμου Διονύσου. Οι προς ανάθεση παρεχόμενες 
υπηρεσίες συνίστανται στη διάθεση κατάλληλου προσωπικού – ανθρώπινου δυναμικού για τη 
στελέχωση και λειτουργία των επιμορφωτικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών τμημάτων του 
Δήμου Διονύσου. 
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης με τον Ανάδοχο θα έχει έναρξη την ημερομηνία υπογραφής 
της και θα υλοποιηθεί εντός του έτους 2018. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι υπηρεσίες που πρόκειται να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος με 
τη διάθεση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού συνίστανται στις ακόλουθες δραστηριότητες: 

α) Θεατρικές ομάδες ενηλίκων και νέων, που μέσα από την καλλιέργεια της θεατρικής 
αγωγής και έκφρασης, στοχεύουν στην οργανωμένη παράσταση, ακολουθώντας τη 
διαδρομή από το θεατρικό παιχνίδι στην θεατρική παράσταση. 

β) Χορωδίες παιδιών και ενηλίκων με στόχο τη μουσική καλλιέργεια και τη δυνατότητα 
έκφρασης μέσα από το ποιοτικό τραγούδι. 

γ) Τμήματα εκμάθησης μουσικών οργάνων για ενηλίκους και νέους στοχεύοντας στην 
καλλιέργεια της μουσικής αγωγής 

δ) Τμήματα λαϊκής παράδοσης με στόχο την ανάπτυξη και τη λειτουργία ισχυρών δεσμών 
των δημοτών με τις ρίζες της πατρίδας μας. 

ε) Τμήματα εικαστικών τεχνών με στόχο την ανάπτυξη της αισθητικής αγωγής της 
καλλιτεχνίας και της δημιουργικότητας. 

Πιο συγκεκριμένα τα τμήματα – προγράμματα επιμόρφωσης που προτείνεται να λειτουργήσουν, 
χωρίς αυτό να είναι περιοριστικό, είναι ενδεικτικά τα κάτωθι: 
Θεατρικές ομάδες (Άγιος Στέφανος, Άνοιξη, Δροσιά), Χορωδία Ενηλίκων (Άγιος Στέφανος), 
Παιδική Χορωδία (Κρυονέρι), Παιδική Μπαντίνα (Άγιος Στέφανος), Τμήματα Λαϊκής Παράδοσης 
(Άγιος Στέφανος, Άνοιξη, Διόνυσος, Κρυονέρι, Σταμάτα), Τμήματα Ζωγραφικής ενηλίκων 
(Δροσιά, Κρυονέρι), Τμήματα Ζωγραφικής παιδιών (Δροσιά, Κρυονέρι), Τμήματα Αγιογραφίας 
(Σταμάτα), Τμήματα Κιθάρας (Κρυονέρι, Διόνυσος), Τμήματα Πιάνου (Κρυονέρι), Τμήματα 
Φωνητικής (Κρυονέρι), Τμήματα Βιολιού (Κρυονέρι), Τμήματα Μπουζουκιού (Κρυονέρι), 
Τμήματα Φωτογραφίας (Άγιος Στέφανος). 
Το προϋπολογιζόμενο ενδεικτικό κόστος για τον Δήμο Διονύσου προκειμένου να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει για την υλοποίηση των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 
δράσεων επιμόρφωσης σύμφωνα με τις εκτιμώμενες ώρες μαθημάτων, προετοιμασίας, 
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εκθέσεων, προβών, παραστάσεων κ.λπ. των προγραμμάτων  θα ανέλθει έως το ποσό των 
165.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ.15.6474.0004 
µε την ονομασία «Έξοδα μαθημάτων καλλιτεχνικής επιμόρφωσης και προγραμμάτων 
αθλητισμού για την κάλυψη των καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών αναγκών των 
δημοτών», με το ποσό των 1.000,00 € του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2017 και τον ίδιο 
ΚΑ.15.6474.0004 µε την ονομασία «Έξοδα μαθημάτων καλλιτεχνικής επιμόρφωσης και 
προγραμμάτων αθλητισμού για την κάλυψη των καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών 
αναγκών των δημοτών» με το ποσό των 164.000,00 € του υπό έγκριση Προϋπολογισμού του 
Δήμου ο.ε. 2018. 
Η ανάθεση του έργου προτείνεται να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του Δημόσιου Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και η διάθεση πίστωσης θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής.  
Επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει κατάλληλο μόνιμο προσωπικό για την υποστήριξη των 
προγραμμάτων, απαιτείται η επιλογή αναδόχου με την προβλεπόμενη από τις κείμενες 
διατάξεις διαδικασία Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού. Επισημαίνεται η 
δυνατότητα του Δήμου να επιβάλει το κατάλληλο προσωπικό που θα απασχοληθεί στα 
προγράμματα, σε περίπτωση που δεν είναι αποδεκτές οι προτάσεις του αναδόχου, σύμφωνα με 
πρόβλεψη που θα περιληφθεί στους όρους του διαγωνισμού. 
 
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. 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”, 

5. 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 

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

7. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 2, β, οι οποίες 
ορίζουν ότι για τους λοιπούς φορείς της «Γενικής Κυβέρνησης», στους οποίους υπάγονται και οι 
Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού (σύμφωνα με παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014), η έκδοση της 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης 
πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα 

8. Το άρθρο 54 παρ. 7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται 
πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61» 

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

11. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 
17REQ002289426 

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

13. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας για την υλοποίηση 
πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιμόρφωσης, ανήκουν στην αρμοδιότητα του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 
 

1. Την (αναγκαιότητα) υλοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιμόρφωσης στον 
Δήμο Διονύσου.  

2. Την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την 
υλοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιμόρφωσης για δημότες και κατοίκους 
του Δήμου Διονύσου που θα ανέρχεται έως του ποσού των 165.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ.15.6474.0004 µε την 
ονομασία «Έξοδα μαθημάτων καλλιτεχνικής επιμόρφωσης και προγραμμάτων αθλητισμού 
για την κάλυψη των καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών αναγκών των δημοτών» με 
το ποσό των  1.000,00 € του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2017 και τον ίδιο 
ΚΑ.15.6474.0004  µε την ονομασία «Έξοδα μαθημάτων καλλιτεχνικής επιμόρφωσης και 
προγραμμάτων αθλητισμού για την κάλυψη των καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών 
αναγκών των δημοτών» με το ποσό των 164.000,00 € του υπό έγκριση Προϋπολογισμό του 
Δήμου ο.ε. 2018. 

 
Έπειτα το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, ως επικεφαλής της παράταξης «Ενωτική 
Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου» και είπε τα εξής: «Η εισήγηση είναι ελλιπής, δεν έχετε 
απολογιστικά στοιχεία, ούτε μελέτη και όλα αυτά ορίζουν το ζήτημα της σκοπιμότητας». 
 
Εν συνεχεία το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. Σπηλιώτης Σπυρίδων, ως μέλος της παράταξης 
«Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου» και είπε τα εξής: «Όταν  ήμουν στο Ν.Π. της Άνοιξης με 
κατάλληλο προγραμματισμό και μέσω ΑΣΕΠ ζητούσαμε το προσωπικό. Τώρα λόγω αδυναμίας 
της Διοίκησης δεν ζητάμε το προσωπικό που δικαιούμαστε από τον ΑΣΕΠ και το ζητάμε από τις 
υπηρεσίες». 
 
Τέλος το λόγο έλαβε η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Διονύσου» και είπε τα εξής: «Θα το καταψηφίσω. Όταν υπήρχε ο ΘΕΣΠΙΣ πάντα έλεγα για το 
πώς θα έπρεπε να έρχονται οι εισηγήσεις για να προσλαμβάνουμε το προσωπικό. Πάντα 
καταψήφιζα λόγω ανταποδοτικότητας  και λόγω προσωπικού. Οι δράσεις αυτές πρέπει να είναι 
δωρεάν και το προσωπικό να είναι μόνιμο κι ειδικευμένο». 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 58, 65, 67 και 94 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.). 
� Τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95 , 158 παρ.3 εδαφ. α΄ και 209 παρ. 9  του Ν. 3463/2006 

(Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄).  
� Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 εδ. βαα , 54 παρ. 7 , 61, 118 και 377 παρ.1 περίπτωση 
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38 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016).  
� Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν. 3731/2008.  
� Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. Ζ του Ν. 4152/2013.  
� Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 4270/2014.  
� Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2, β του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α).  
� Την υπ΄ αριθ. 228/2016 ΑΔΣ.  
� Την υπ’ αριθ. 782/9160/31-03-2017 Απόφαση Δημάρχου.  
� Την αρ. πρωτ. 107119/38932/30-01-2017 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής.  
� Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών 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   19  Υπέρ ,   3   Κατά    και    5    Λευκές  
 
 

 
Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Ζυγούνα Γεώργιο, Σπηλιώτη Σπυρίδωνα και Σώκου Ζωή για τους 
λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 
Οι Δ.Σ. κ.κ.  Καλαφατέλης Ιωάννης, Κριεμάδης Στέφανος, Καρασαρλής Αναστάσιος, 
Κανατσούλης Ιωάννης και Τσουδερός Ιωάννης δήλωσαν λευκή ψήφο  για τους λόγους που 
ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά. 

 
Εγκρίνει :  
1. Την (αναγκαιότητα) υλοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιμόρφωσης στον 

Δήμο Διονύσου.  

2. Την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την 
υλοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιμόρφωσης για δημότες και κατοίκους 
του Δήμου Διονύσου που θα ανέρχεται έως του ποσού των 165.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Για την  εν λόγω δαπάνη έχει γραφτεί σχετική πίστωση σε βάρος του ΚΑ.15.6474.0004 µε την 
ονομασία «Έξοδα μαθημάτων καλλιτεχνικής επιμόρφωσης και προγραμμάτων αθλητισμού για 
την κάλυψη των καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών αναγκών των δημοτών» με το ποσό 
των  1.000,00 € του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2017 και τον ίδιο ΚΑ.15.6474.0004  µε την 
ονομασία «Έξοδα μαθημάτων καλλιτεχνικής επιμόρφωσης και προγραμμάτων αθλητισμού για 
την κάλυψη των καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών αναγκών των δημοτών» με το ποσό 
των 164.000,00 € του υπό έγκριση Προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2018. 
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Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 

      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ       

                                                                               ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
                                                                              ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.  
                                                                       ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ- ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.  
        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  
                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).  
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.  
                                                                 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  
                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.  
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.  
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
                                                                 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.   
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.   
                                                                 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.  
                                                                  
              
                                                   

 
 
 
Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.  
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για 

την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 


