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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..11η/2018..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..12/6/2018.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 353/2018.. 
                      

ΘΕΜΑ 9ο: «Τροποποίηση των άρθρων 5ου και 8ου της συστατικής απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Κοινωνική Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου 
Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ». 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 11ης/12-6-2018 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..12η  Ιουνίου 2018.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..16:00.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, συνεχιζόμενη 
κατόπιν διακοπής της την Πέμπτη 7-6-2018, σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 6 του 
κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.134/27-06-2011), λόγω πέρας του 
ωραρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό 
Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου 
Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. ..19402/1-6-2018.. 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 ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη 
απαρτίας δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..29.. 
ήτοι: 

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

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
12.  ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
13.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ) Πρόεδρος. 
2. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
3. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
4. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
5. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
6. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
7. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
8. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
9. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
10. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
11. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
12. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
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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 
Ροδοπόλεως κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ  και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου 
κ. Χριστόπουλος Δημήτριος. 
 
Απουσίες: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Καγιαλή Ελπίς, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Μπιτάκος Παναγιώτης, Ρηγοπούλου 
Βασιλική(δικαιολογημένη απουσία)  και Γιαννουλάτος Σπυρίδων (δικαιολογημένη απουσία) 
απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ Κρητικός Αθανάσιος προσήλθαν κατά τη διάρκεια των 
ερωτήσεων. 

 Οι Δ.Σ. κ.  Ζώτου Βασιλική και Σπηλιώτης Σπυρίδων  προσήλθαν πριν την εκφώνηση του 2ου 
θέματος. 

 Ο Δ.Σ. κ. Κοκομοτός Βασίλειος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέματος. 
 Η Δ.Σ. κ. Αυγέρη –Βουκλαρή Αικατερίνη προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10ου 

θέματος.  
 Ο Δ.Σ. κ. Φωτάκης Ιωάννης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέματος. 
 
Αποχωρήσεις 

 Ο Δ.Σ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος.  
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης, Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία, Ίσσαρης Γρηγόριος  και  

Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος. 
 Ο Δ.Σ. κ. Υφαντής Ηλίας αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6ου θέματος.  
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Στάικος Θεόδωρος, Κωστάκης Δημήτριος, Στασινοπούλου Αναστασία και 

Τσαμπαρλή Μαρία αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου 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. 
 
 

..Αριθ. Απόφασης: 353/2018.. 

14.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
15. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
16.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
17.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
18.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
19.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
20.  ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
21.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
22.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
24.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
25.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
26.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
27.  ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
28.  ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
29.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
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  ΘΕΜΑ 9ο: «Τροποποίηση των άρθρων 5ου και 8ου της συστατικής απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Κοινωνική Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου 
Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ». 

Η Πρόεδρος  μετά την εκφώνηση του ..9ου..  της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο 
στο Δήμαρχο κ. Ζαμάνη Διονύσιο για να προβεί στη εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Δήμαρχος κ. Ζαμάνης Διονύσιος είπε τα εξής: 
 
Με την αριθ. 50/19-4-2016 aαπόφαση του Δημοτικού συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο αριθ. 
2385/τΒ/3-8-2016 ΦΕΚ, εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 «ΠΟΡΟΙ» και 8 «ΚΑΛΥΨΗ 
ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ» ως κατωτέρω: 
Στο άρθρο 5 «ΠΟΡΟΙ»της ανωτέρω απόφασης, αναφέρεται: 
· Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Διονύσου ανερχόμενη στο ποσό των 
1.200.000 ευρώ. 
· Οι Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το Κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο 
οργανισμό, Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο είτε προς το 
Δήμο για λογαριασμό του. 
· Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 
· Οι εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων από το νομικό πρόσωπο 
πραγμάτων , υπηρεσιών εκδηλώσεων κ.λ.π. 
· Πρόσοδοι από την υπηρεσία του, καθώς και από τη συμμετοχή του σε 
προγράμματα. 
· Κάθε είδους κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων που 
συγχωνεύονται και που μεταβιβάζονται στο Νομικό Πρόσωπο( παρ.5 άρθρο103 Ν.3852/10). 
Στο άρθρο 8ο  «ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ» αναφέρεται: 
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου για το τρέχον έτος ύψους 800.000,00€ καθώς και για τα 
επόμενα έτη η οποία θα καλυφθεί για το έτος 2012 από σχετική πίστωση που θα εγγραφεί 
στον Προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. 00.6715.002. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση να 
δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Με το υπ’ αριθ. 19330/1-6-2018 έγγραφο του Δημάρχου Διονύσου ζητείται η μείωση της 
ετήσιας επιχορήγησης του Ν.Π.ΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ‘Η ΕΣΤΙΑ’» από το Δήμο κατά €200.000, δεδομένης της χρηστής 
οικονομικής διαχείρισης που δημιουργεί μεγάλα χρηματικά υπόλοιπα στο νομικό πρόσωπο και 
προκειμένου να καλυφθεί η ζητούμενη από τα ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου» (αρ.πρωτ. 19324/01.06.2018) και «Σχολική 
Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου» (αρ. πρωτ. 
19325/01.06.2018) αύξηση της επιχορήγησης τους από το Δήμο κατά €200.000 συνολικά, ενώ 
υπογραμμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο ενός έτους θα επανεξεταστεί το ύψος 
των επιχορηγήσεων όλων των ΝΠΔΔ του Δήμου.  
Έχοντας υπόψη: 

- Την εισήγηση 
- Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 239  Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ). 
- Τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). 
- Την αριθ. 50/19-4-2016 απόφαση του Δ.Σ. 
- το υπ’ αριθ. 19330/1-6-2018 έγγραφο του Δημάρχου Διονύσου 

 
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στη λήψη σχετικής απόφασης για: 
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την τροποποίηση των άρθρων 5ου «ΠΟΡΟΙ» και 8ο «ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ» της 
συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ‘Η ΕΣΤΙΑ’» ως κατωτέρω: 
ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΟΡΟΙ 

· Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Διονύσου ανερχόμενη στο ποσό των 1.000.000 ευρώ. 
· Οι Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το Κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο 
οργανισμό, Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο είτε προς το 
Δήμο για λογαριασμό του. 
· Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 
· Οι εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων από το νομικό πρόσωπο πραγμάτων, 
υπηρεσιών εκδηλώσεων κ.λ.π. 
· Πρόσοδοι από την υπηρεσία του, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα. 
· Κάθε είδους κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων που συγχωνεύονται και 
που μεταβιβάζονται στο Νομικό Πρόσωπο (παρ.5 άρθρο 103 Ν.3852/10). 
ΑΡΘΡΟ 8ο ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ. 
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου ο.ε 2018 και για τα επόμενα έτη, ύψους 1.000.000,00€ . 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση να 
δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η προγενέστερη 50/19-4-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παύει να ισχύει. 
 

Έπειτα ο Δήμαρχος πρότεινε την  μείωση του ποσού αντί 200.000€ στο ποσό των 150.000€. 
 
Εν συνεχεία το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, ως επικεφαλής της παράταξης « 
Ενωτική πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου» και είπε τα εξής; « Σας είχαμε επιστήσει την προσοχή 
όταν είχε πρωτοέρθει το θέμα και είπαμε ότι η επιχορήγηση είναι μεγάλη και θα δημιουργούσε 
εικονικό προϋπολογισμό. Συμφωνώ με την μείωση, αλλά δεν συμφωνώ με τον τρόπο που 
έρχεται το θέμα. Εντελώς πρόχειρη και αποσπασματική η εισήγηση  και δεν μπορουμε να την 
ψηφίσουμε». 
 
Έπειτα το λόγο έλαβε η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή 
Συσπείρωση Διονύσου» και είπε τα εξής: «Από τη στιγμή που η ΕΣΤΙΑ μπορεί να τα βγάλει 
πέρα γιατί δεν μειώνουμε τα τροφεία, χωρίς να μειώσουμε την επιχορήγηση; Θα μπορούσατε 
να μειώσετε αυτά που δίνει ο κόσμος ανταποδοτικά και θα μπορούσατε να δώσετε τις 
επιχορηγήσεις  των σχολικών από άλλο κωδικό. Είναι άποψή μου ότι δεν πρέπει να 
πληρώνουν οι πολίτες τροφεία και δεν με πείθουν οι όποιες εξηγήσεις». 
 
Τέλος το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος, ως επικεφαλής της παράταξης 
«Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου» και είπε τα εξής: « Είμαστε οπαδοί της διαφάνειας, αυτό 
που μας ενδιαφέρει είναι να λειτουργήσει σωστά το Ν.Π. και όχι να κινδυνεύσει». 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
Την εισήγηση, όπως αυτή τροποποιήθηκε. 
Τις διατάξεις των άρθρων 102, 103, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.). 
Τις διατάξεις των άρθρων 293, 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 
τεύχος Α΄).  
 Την 50/19-4-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 Το υπ’ αριθ. 19330/1-6-2018 έγγραφο του Δημάρχου. 
Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά). 
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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    14   Υπέρ,  4  Κατά    και   4   Λευκές 
 
 
 
Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Κριεμάδη Στεφάνου, Τσουδερού Ιωάννη 
και Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφεραν  στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά 
καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  
 
Οι Δ.Σ. κ. κ. Λουκάτου Ανθή, Φωτάκης Ιωάννης, Ζυγούνας Γεώργιος και Σπηλιώτης Σπυρίδων   
δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά 
καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
 
Εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων 5ου «ΠΟΡΟΙ» και 8ο «ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ» της 
συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ‘Η ΕΣΤΙΑ’» ως κατωτέρω: 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΟΡΟΙ 

· Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Διονύσου ανερχόμενη στο ποσό των 1.050.000 ευρώ. 
· Οι Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το Κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο 
οργανισμό, Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο είτε προς το 
Δήμο για λογαριασμό του. 
· Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 
· Οι εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων από το νομικό πρόσωπο πραγμάτων, 
υπηρεσιών εκδηλώσεων κ.λ.π. 
· Πρόσοδοι από την υπηρεσία του, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα. 
· Κάθε είδους κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων που συγχωνεύονται και 
που μεταβιβάζονται στο Νομικό Πρόσωπο (παρ.5 άρθρο 103 Ν.3852/10). 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ. 
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου ο.ε 2018 και για τα επόμενα έτη, ύψους 1.050.000,00€ . 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση να 
δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η προγενέστερη 50/19-4-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παύει να ισχύει. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο Διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ  ΜΕΛΗ       

                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                                                                       ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                       ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.    
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                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
                                                                 ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
                                                                 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.   
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
                                                                  
                                                                  
                                                                                                                            

Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών. 
-  Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την 
ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
 

Κοινοποίηση 
- Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ‘Η 
ΕΣΤΙΑ’». 
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