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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..2η/2019..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..29/1/2019.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 54/2019.. 
                      

ΘΕΜΑ 37ο:Διοργάνωση εκδήλωσης – παρουσίαση βιβλίου με τίτλο “Διόνυσος η 
αρχαία Ικαρία Αττικής και ο Θέσπις” του συγγραφέα Θανάση Π. Κυριαζόπουλου 
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 2ης/29-1-2019 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..29η Ιανουαρίου 2019.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, συνεχιζόμενη κατόπιν διακοπής της την Τρίτη 
22-1-2019  σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 6 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.134/27-06-2011), λόγω πέρας του ωραρίου,  στο Πολιτιστικό Πνευματικό 
Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, 
ύστερα από την υπ’ αριθ. ..4467/18-1-2019.. 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 ..30.. ήτοι: 

               
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

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

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
13.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
14.  ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
15.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

              
                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
2. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
3. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
4. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
5. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
6. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
7. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
8. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
9. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
10. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ). 
11. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης 
κ.Κόκκαλης Εμμανουήλ. 
 
Απουσίες: 

 Οι Δ.Σ. Λυρούδιας Ευάγγελος,  Κοντάκης Κυριάκος, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Μπιτάκος 
Παναγιώτης, Αυγέρη-Βούκλαρη Αικατερίνη και Ρηγοπούλου Βασιλική απουσίαζαν καθ’ όλη 
τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

 Η Δ.Σ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 
 Ο Δ.Σ. κ. Υφαντής Ηλίας προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της Η.Δ. 
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Γκιζελή Αικατερίνη και Καρασαρλής Αναστάσιος 

προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 36ου θέματος της Η.Δ. 
 
Αποχωρήσεις:  
, 
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Λουκάτου Ανθή, Παντέλογλου Τεύκρος και Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησαν 

κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος της Η.Δ. 
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Στασινοπούλου Αναστασία και Μαγγίνα Στέλλα Σοφία αποχώρησαν κατά τη 

διάρκεια συζήτησης του 6ου θέματος της  Η.Δ. 
 Ο Δ. Σ. κ. Γιανουλάτος Σπυρίδων αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10ου θέματος 

της  Η.Δ. 
 Ο Δ. Σ. κ. Υφαντής Ηλίας αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 33ου θέματος της  Η.Δ. 
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Ζώτου Βασιλική, Χρονόπουλος Πέτρος, Ζυγούνας Γεώργιος, Σπηλιώτης 

Σπυρίδων και Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησαν  κατά τη διάρκεια συζήτησης του 36ου 

θέματος της  Η.Δ.  
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης ήταν απών λόγω ασθένειας. 

 
 
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 

16.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
17.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
18.  ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
19. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
20.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
21.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
23.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
24.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
25.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
26.  ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ. 
27.  ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
28.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
29.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
30.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
 



 3/6 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

 Τα θέματα με α/α 9 και 35 αποσύρθηκαν από την Η.Δ. 
 

 
..Αριθ. Απόφασης:54/2019.. 
 

ΘΕΜΑ  37ο: «Διοργάνωση εκδήλωσης – παρουσίαση βιβλίου με τίτλο “Διόνυσος η αρχαία 
Ικαρία Αττικής και ο Θέσπις” του συγγραφέα Θανάση Π. Κυριαζόπουλου». 
 
Ο Αντιπρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..37ου..  της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το 
λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Τσούκα Παναγιώτη να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Τσούκας Παναγιώτης είπε τα εξής: 
 
Ο Δήμος Διονύσου προέβη στην επανεκτύπωση του βιβλίου του συγγραφέα κ. Θανάση Π. 
Κυριαζόπουλου με τίτλο “Διόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής και ο Θέσπις” (372/2018 ΑΔΣ και 
307/2018 ΑΟΕ). 
Πρόκειται για ένα εξαιρετικής ποιότητας πόνημα, επάνω σε ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους 
τους κατοίκους του Δήμου Διονύσου, αλλά και όλους όσοι σέβονται την Ιστορία, την Παράδοση 
και τον Πολιτισμό κάθε τόπου. Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη από τα οποία, το πρώτο 
αναφέρεται στην αρχαία ιστορία του Διονύσου, στην Διονυσιακή λατρεία, στην γένεση της 
τραγωδίας και στον αρχαιολογικό χώρο που υπάρχει μέχρι και σήμερα στον Διόνυσο. Το 
δεύτερο μέρος αναφέρεται στη σύγχρονη ιστορία του Διονύσου. 
Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει πράγματι πολλά να προσθέσει στην βιβλιογραφία για την ιστορία 
του Δήμου μας, αξιολογώντας πτυχές της ιστοριογραφίας, γνωστών ή και λιγότερο 
διαδεδομένων, χρήσιμων πάντα για την προσέγγιση των γεγονότων που την συνθέτουν. 
Η αξία της εμπεριστατωμένης ερευνητικής δουλειάς του κ. Κυριαζόπουλου που αποτυπώνεται 
στο βιβλίο, έγκειται και σε μια επιπλέον διάσταση: αυτή της αξιοποίησης των ευρημάτων του 
και των προτροπών του, στο μελλοντικό αναπτυξιακό σχεδιασμό για τον τόπο μας, αναφορικά 
με την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Βωμού Διονύσου. 
Με αυτήν την αισιόδοξη προοπτική, ο Δήμος Διονύσου προτίθεται να διοργανώσει εκδήλωση 
παρουσίασης του εν λόγω βιβλίου. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν αξιόλογοι ομιλητές, 
παρουσιάζοντας τόσο το βιβλίο που αποτελεί μια εμπειρία απολαυστικής και γόνιμης 
ανάγνωσης, όσο και την προσφορά του ίδιου του συγγραφέα προς το Δήμο μας και στους 
κατοίκους του. 
Ο κ. Θανάσης Κυριαζόπουλος είναι ένας άνθρωπος με αξιόλογες σπουδές και αξιέπαινη 
σταδιοδρομία στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τα δομικά χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητάς του, που τροφοδοτούν την ενεργητικότητά του κι εμπνέουν τη δράση του, 
είναι η ανόθευτη αγάπη του για τον τόπο του και η αφοσίωση σε ότι επιλέξει να κάνει. 
Έτσι, χωρίς να φείδεται κόπου και χρόνου, αφιέρωσε πολύ χρόνο στη μελέτη κι έρευνα της 
ευρύτερης περιοχής και παρά τις ενεργές επαγγελματικές και προσωπικές του υποχρεώσεις, 
πέτυχε το στόχο του, προσφέροντάς μας τη δυνατότητα μιας πλουσιότερης ανάγνωσης της 
ιστορίας του τόπου μας. 
Η εκδήλωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 03 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18:00 
μ.μ., στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται ηχοφωτιστικά, έντυπα και μικρό κέρασμα που θα 
καλυφθούν από τις σχετικές ετήσιες συμβάσεις. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
1.Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010), όπως αυτό 
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τροποποιήθηκε με το άρθρο 203, εδάφιο 1 του Ν. 4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της 
Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018): 
 “Ειδικότερα ο Δήμαρχος […] 
…ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον 
προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε 
αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 
Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού 
οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη 
εξειδίκευση της πίστωσης. 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την 
οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του 
προϋπολογισμού…” 
2.Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Δ/νση Οικονομικών 
Τ.Α. με θέμα: “Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 4555/2018 (Α’ 133)”  
3.Την υπ΄αριθμ. 33/2012 πράξη των Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7ου τμήματος του Ζ κλιμακίου, 
που με μία σειρά πράξεών του έκανε δεκτά τα εξής: 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” και σύμφωνα με το άρθρο 72  “Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο 
παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση 
των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για 
τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, 
(…)”, 
4.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 
5.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» 
6.Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 εδ. βαα του Ν. 4412/2016 “………στόχος της σύμβασης 
είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης,…..” 
7.Την υπ΄αρίθμ. 333/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) ΑΔΣ σχετικά με την Έγκριση του 
Προϋπολογισμού Δήμου Διονύσου ο.ε. 2018, η οποία επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 
103503/36449/22-01-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στο Δήμο 3218/25-01-2018, 
8.Την υπ’ αριθμ. 3778/31288/01-10-2018 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στoν Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού 
κo Παναγιώτη Τσούκα, 
9.Το γεγονός ότι με βάσει τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η διοργάνωσης εκδήλωσης 
για την παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο “Διόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής και ο Θέσπις” του 
συγγραφέα Θανάση Π. Κυριαζόπουλου, ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, 
προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 
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Τη διοργάνωση εκδήλωσης – παρουσίαση βιβλίου με τίτλο “Διόνυσος η αρχαία Ικαρία Αττικής 
και ο Θέσπις” του συγγραφέα Θανάση Π. Κυριαζόπουλου, την Κυριακή 03 Φεβρουαρίου 2019 
στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου 
Την κάλυψη των δαπανών για ηχοφωτιστικά, μικρό κέρασμα και διαφημιστικά έντυπα, που θα 
καλυφθούν από τις ετήσιες συμβάσεις του Δήμου. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 58, 72, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

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

Α΄).  
 Το άρθρο 32 παρ. 2 εδ.βαα του Ν.4412/2016. 
 Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 2, β. 
 Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Δ/νση 

Οικονομικών Τ.Α. με θέμα: “Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 4555/2018 (Α’ 133)”  
 Την υπ΄αριθμ. 33/2012 πράξη των Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7ου τμήματος του Ζ 

κλιμακίου. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
                            

 
Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι   Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α 

 
 
Εγκρίνει τη διοργάνωση εκδήλωσης – παρουσίαση βιβλίου με τίτλο “Διόνυσος η αρχαία Ικαρία 
Αττικής και ο Θέσπις” του συγγραφέα Θανάση Π. Κυριαζόπουλου, την Κυριακή 03 
Φεβρουαρίου 2019 στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου. 
 
Η δαπάνη για τα ηχοφωτιστικά,  το μικρό κέρασμα και τα διαφημιστικά έντυπα  θα καλυφθούν 
από την ετήσια σχετική σύμβαση του Δήμου. 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
       Ο   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ  ΜΕΛΗ      

                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.  
                                                                       ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                       ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
    ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.   
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
                                                                       ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
                                                                       ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 

                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
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                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                  
                                                                  
 
                                                                  

Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- 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. 


