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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..9η/2017..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..11/4/2017.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 68/2017.. 
                      

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  για εκδηλώσεις α) του Δήμου και 
β) του καταργηθέντος ΝΠΔΔ "Οργανισμού Νεολαίας, Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου 
Διονύσου(Ο.Ν.Α.Π)  '' Ο ΘΕΣΠΙΣ '' . 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 9ης/11-4-2017 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..11η Απριλίου 2017.. ημέρα ..Μ.Τρίτη.. και ώρα ..16:00.. 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. .. 9618/5-4-2017.. 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 .. 26.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), 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.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
12.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
13.  ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  
14.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
15.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
16.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
2. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
4. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
5. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
6. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
7. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
8. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
9. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
10. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
11. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
12. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
13. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
14. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.  
15. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ. 
 
Απουσίες: 

• Οι Δ.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής Δημήτριος, Στάικος Θεόδωρος, Ίσσαρης Γρηγόριος και Σώκου Ζωή 
(δικαιολογημένη απουσία) απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

• Οι Δ.Σ. κ. κ. Κρητικός Αθανάσιος, Μπέτσης Ανδρέας, Καλαφατέλης Ιωάννης, Κριεμάδης 
Στέφανος, Κανατσούλης Ιωάννης, Μπιτάκος Παναγιώτης και Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 

• Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11ου θέματος Η.Δ. 
• Ο Δ.Σ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου θέματος 

Η.Δ. 
• Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη προσήλθαν κατά τη 

διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος Η.Δ. 
 
Αποχωρήσεις: 

• Ο Δ.Σ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος  αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ. 
• Ο Δ.Σ. κ. Λυρούδιας Ευάγγελος  αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 28ου θέματος της Η.Δ. 
• Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 17ου θέματος της Η.Δ. 
• Ο Δ.Σ. κ. Φωτάκης Ιωάννης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ. 
 
 
� 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 θέματα με α/α 12ο ,13ο ,14ο ,15ο και 16ο  συζητήθηκαν μετά το 4ο θέμα. 
� Το 10ο θέμα συζητήθηκε μετά το 16ο θέμα. 
� Τα θέματα με α/α 8ο και 9ο συζητήθηκαν  μετά 10ο θέμα. 
� Τα θέματα με α/α  5ο, 11ο, 18ο  αποσύρθηκαν από την Η.Δ.  
� Τα θέματα με α/α  6ο , 7ο και 29ο   αναβλήθηκαν  για την επόμενη συνεδρίαση.  
 

..Αριθ. Απόφασης:  ..68/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 1o:  Έγκριση δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  για εκδηλώσεις α) του Δήμου 

και β) του καταργηθέντος ΝΠΔΔ "Οργανισμού Νεολαίας, Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου 
Διονύσου(Ο.Ν.Α.Π)  '' Ο ΘΕΣΠΙΣ ''  

17.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
18.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
19.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
20.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
21.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
23.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
24.  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
25.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
26.  ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
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Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..1ου.. θέματος της Η.Δ. έδωσε το λόγο στο  Δήμαρχο κ. 
Ζαμάνη Διονύσιο για να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Δήμαρχος κ. Ζαμάνης Διονύσιος είπε τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη:  

Α.  Την 184/2016  ( ΑΔΑ : ΩΟ3ΕΩ93-ΛΤ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  με την οποία 
είχε εγκριθεί : 1)  η αναγκαιότητα συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης με θέμα : " Εκστρατεία 
ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2016-2017 στο Δήμο Διονύσου"  με τον Εθελοντικό Οργανισμό 
για το Αστικό Περιβάλλον "ECOCITY ", 2) Οι τεχνικές προδιαγραφές και η απευθείας ανάθεσης 
παροχής υπηρεσιών στον Εθελοντικό Οργανισμό για το Αστικό Περιβάλλον "ECOCITY και 3)  Η 
δαπάνη και η διάθεση πίστωσης I) συνολικού ποσού 742,76 € συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 
00.6443 με την ονομασία " Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών ". Τα 500€ του 
συνολικού ποσού θα βάρυναν τον προϋπολογισμό ο.ε  του 2016 του Δήμου Διονύσου  και το 
υπόλοιπο ποσό  των 242,76€ του συνολικού ποσού θα βάρυνε τον προϋπολογισμό ο.ε  του 2017 
του Δήμου Διονύσου   για την υλοποίηση από την ECOCITY  της παραπάνω εκδήλωσης , II) για τα 
έξοδα της τοπικής δημοσιότητας και προβολής συνολικού ποσού 496,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος 
του ΚΑ 00.6431.0003 με την ονομασία " Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 
Δήμου  "του προϋπολογισμού ο.ε 2016 του Δήμου Διονύσου και III)για τα έξοδα φιλοξενίας τις 
ημέρες συναντήσεως ενημέρωσης , καθώς και την ημέρα της τελικής  εκδήλωσης  ποσού 248,00 € 

Β1. Την υπ΄  αριθ. 149/2015 (ΑΔΑ: 728ΙΩ93-96Ψ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 
«Κατάργησης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού 
Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)» με την οποία αποφασίστηκαν τα  εξής: 

α) Η κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Οργανισμός 
Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)» και η απ’ ευθείας ανάθεση 
εκπλήρωσης των σκοπών του από το Δήμο όπως ρητά αναφέρονται στη συστατική του Πράξη 
αριθμ ΑΔΣ 41 και 79/2011 ΦΕΚ Β 694/29.04.2011 (Τροποποιήθηκε από την απόφαση Δ.Σ. Διονύσου 
αριθμ. 113/2012 ΦΕΚ Β 2203/ 26.07. 2012). 

β) Τα περιουσιακά στοιχεία ή χρηματικά ποσά που υπάρχουν στο όνομα του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. 
μεταβιβάζονται στο Δήμο Διονύσου, καθώς και τα προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή Εθνικά ή 
με ιδίους πόρους που υλοποιεί το Νομικό Πρόσωπο συνεχίζουν να υλοποιούνται κανονικά από το 
διάδοχο φορέα που είναι ο Δήμος. Το αυτό ισχύει και σε όλες τις υποχρεώσεις, συμβάσεις και 
εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις έναντι τρίτων που δεσμεύουν το Νομικό Πρόσωπο, καθώς, από την 
κατάργηση και έπειτα, ο Δήμος Διονύσου καθίσταται καθολικός υπόχρεος και διάδοχος φορέας. 

γ) Οι υπηρεσίες του καταργουμένου Ν.Π.Δ.Δ., θα παρέχονται από το Δήμο, από την ημερομηνία 
κατάργησής του, δηλαδή από τη δημοσίευση της απόφασης κατάργησης στο ΦΕΚ. 

Β2. Την αριθμ. 96712/35349/22-11-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η 
οποία δημοσιεύθηκε στο αριθ. 4014/τεύχος δεύτερο/15-12-2016  φύλλο της Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης και με την οποία εγκρίθηκε η κατάργηση του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης 
και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»  

Β3.  Την  υπ ΄αριθ 148/2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ)   με την οποία 
είχε εγκριθεί η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών catering για  τις 
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου και  την υπ΄αριθ 86/1-12-
2016 απόφαση Προέδρου με την οποία  είχε εγκριθεί : α)  η προμήθεια και οι τεχνικές 
προδιαγραφές ειδών catering για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στις Δημοτικές Κοινότητες του 
Δήμου Διονύσου, και β) είχε ανατεθεί η προμήθεια στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝ . ΣΕΡΑΛΙΔΗ έναντι του 
ποσού  959,70€  
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Β4. Την υπ΄ αριθ 145/2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ)    με την οποία  
είχε εγκριθεί η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων 
εκδηλώσεων  έτους 2016 στις επτά Δημοτικές ενότητες του Δήμου Διονύσου και  την  υπ΄ αριθ 
84/16-11-2016 απόφαση Προέδρου με την οποία είχε εγκριθεί  η απευθείας ανάθεση στην εταιρεία 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ  έναντι του ποσού των 6500,00€ και είχε υπογραφεί η υπ αριθ πρωτ 
799/18-11-2016 Σύμβαση  

Β5. Το γεγονός ότι με βάση τις ως άνω αποφάσεις ο Δήμος Διονύσου καθίσταται καθολικός 
υπόχρεος και διάδοχος φορέας του καταργηθέντος  ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και 
Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)» 

Γ. Τις διατάξεις του άρθρου 158 περί «Δαπανών» του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) σύμφωνα με τις 
οποίες "πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του 
Δήμου μπορούν να διατεθούν, με απόφαση του Δημοτικού 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 Δήμος , 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" 

Δ.  Τον  προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2017,ο οποίος ψηφίστηκε,  με την 
αριθ.πρωτ. 228/2016( Α.Δ.Α 7Μ37Ω93-Δ9Φ)  Απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου και επικυρώθηκε με 
την αριθ. πρωτ. 107119/38932/30-1-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής .  

Παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  για την έγκριση των  σχετικών  
δαπανών του Δήμου & του καταργηθέντος ΝΠΔΔ Ο.Ν.Α.Π  " Ο ΘΕΣΠΙΣ ", όπως αυτές αναλυτικά  
αναφέρθηκαν στις παραγράφους Α & Β της παρούσας και τη διάθεση των αντιστοίχων πιστώσεων 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε 2017 : 

    1.  Τη διάθεση πίστωσης ποσού 742,76€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 με την   
ονομασία «Δαπάνες  δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών »  του προϋπολογισμού 2017 του   
Δήμου. 

 
    2.  Τη διάθεση πίστωσης ποσού 496,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0003  με 
την ονομασία «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής  δραστηριοτήτων του Δήμου» του προϋπολογισμού 
2017 του Δήμου.  

 
3.  Τη διάθεση πίστωσης ποσού  248,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με την 

ονομασία « Λοιπές  δαπάνες δημοσίων σχέσεων» του προϋπολογισμού  2017 του Δήμου.  
 
4. Τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0003  με 

την  ονομασία «Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων » του  προϋπολογισμού 2017 του  Δήμου. 
 

 5. Τη διάθεση πίστωσης ποσού   959,70€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0003  με 
την ονομασία  «Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου.  

 
Έπειτα το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, ως εκπρόσωπος της παράταξης 
«Ενωτική Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου» και είπε τα εξής: «Εκ μέρους της παράταξης καμία 
δαπάνη δε θα ψηφίσουμε, αν δεν μας φέρετε τουλάχιστον απολογιστικά στοιχεία και ισοζύγια 
του  2014, 2015 και 2016. Για τους λόγους αυτούς θα καταψηφίσουμε την εισήγηση». 
 
 Εν συνεχεία το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης, ως εκπρόσωπος της παράταξης 
«Νέα Πνοή για το Διόνυσο» και είπε τα εξής: «Είναι μια διαδικασία τυπική, πέρα από αυτό 
όμως θα μπορούσε να είχε γίνει μια ενημέρωση παραλαβής και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει και 
ξεκάθαρες απαντήσεις δεν είχαμε ποτέ. Για του λόγους αυτούς θα ψηφίσουμε λευκό». 
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 Τέλος το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος και είπε τα εξής: «Θα καταψηφίσω την 
εισήγηση γιατί ήμουν εξαρχής ενάντια στην κατάργηση του ΘΕΣΠΗ». 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95, 96 και 158 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-

2006, τεύχος Α΄).  
� Τις  184/2016  ( ΑΔΑ : ΩΟ3ΕΩ93-ΛΤ2) και αριθ. 149/2015 (ΑΔΑ: 728ΙΩ93-96Ψ) αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 
� Την αριθμ. 96712/35349/22-11-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η 

οποία δημοσιεύθηκε στο αριθ. 4014/τεύχος δεύτερο/15-12-2016  φύλλο της Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης. 

� Τις  υπ ΄αριθ 145/2016 και αριθ. 148/2016 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (ΟΝΑΠ 
ΘΕΣΠΙΣ).    

�  Την υπ΄αριθ 86/1-12-2016 απόφαση Προέδρου (ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ).   
�  Το γεγονός ότι με βάση τις ως άνω αποφάσεις ο Δήμος Διονύσου καθίσταται καθολικός 

υπόχρεος και διάδοχος φορέας του καταργηθέντος  ΝΠΔΔ. 
� Την αριθ.πρωτ. 228/2016( Α.Δ.Α 7Μ37Ω93-Δ9Φ)  Απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου. 
� Την αριθ. πρωτ. 107119/38932/30-1-2017 απόφαση της 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   16  Υπέρ   6  Κατά    10  Λευκές    
      Και με την ψήφο του Προέδρου του σώματος (άρθρο 96 παρ.4 του Ν. 3463/2006-Κ.Δ.Κ). 
 

                                       
Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ. κ. Κρητικού Αθανασίου, Καλαφατέλη Ιωάννη, Κοντάκη Κυριάκου, 
Κριεμάδη Στεφάνου,  Καρασαρλή Αναστασίου και  Κανατσούλη Ιωάννη για τους λόγους που 
ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά. 
 
Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσουδερός Ιωάννης, Μπιτάκος Παναγιώτης, Λουκάτου Ανθή, Φωτάκης Ιωάννης, 
Ζυγούνας Γεώργιος, Σπηλιώτης Σπυρίδων, Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία, Ρηγοπούλου Βασιλική, 
Γιαννουλάτος Σπυρίδων και Υφαντής Ηλίας  δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που 
ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά. 
 
Εγκρίνει τις  σχετικές  δαπάνες του Δήμου & του καταργηθέντος ΝΠΔΔ Ο.Ν.Α.Π  " Ο ΘΕΣΠΙΣ ", 
όπως αυτές αναλυτικά  αναφέρθηκαν στις παραγράφους Α & Β της εισήγησης και τη διάθεση των 
αντιστοίχων πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε 2017, ως κατωτέρω: 

    1.  Τη διάθεση πίστωσης ποσού 742,76€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 με την   
ονομασία «Δαπάνες  δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών »  του προϋπολογισμού 2017 του   
Δήμου. 
    2.  Τη διάθεση πίστωσης ποσού 496,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0003  με 
την ονομασία «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής  δραστηριοτήτων του Δήμου» του προϋπολογισμού 
2017 του Δήμου.  
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3.  Τη διάθεση πίστωσης ποσού  248,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με την 
ονομασία « Λοιπές  δαπάνες δημοσίων σχέσεων» του προϋπολογισμού  2017 του Δήμου.  

 
4. Τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0003  με 

την  ονομασία «Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων » του  προϋπολογισμού 2017 του  Δήμου. 
 

 5. Τη διάθεση πίστωσης ποσού   959,70€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0003  με 
την ονομασία  «Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου.  

                         
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. 
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ                                                             
ΑΓΓΕΛΑ. 

        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  
                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
                                                                 ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΈΑΣ. 
                                                                 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ. 
Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την 

ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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