
 1/7 

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

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 90/2017.. 
                      
ΘΕΜΑ 28o: «Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών, δαπάνης και ψήφιση 
(διάθεση) πίστωσης 30.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0001, για την Ηχητική και 
Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου». 
 
 

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:  ..90/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 28o: «Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών, δαπάνης και ψήφιση 

(διάθεση) πίστωσης 30.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0001, για την Ηχητική και 
Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου». 

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 ..28ου.. θέματος της Η.Δ. έδωσε το λόγο στην  
Αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικών Δομών κ. Στασινοπούλου 
Αναστασία για να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 

Η  Αντιδήμαρχος κ. Στασινοπούλου Αναστασία είπε τα εξής: 
 
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. 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” 

3. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-
2016)”, 

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. 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, 

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

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

9. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και η 
διάθεση πίστωσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου, ανήκουν 
στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Ο Δήμος Διονύσου τιμά και υποστηρίζει κάθε έκφραση Πολιτισμού και αποδίδει το δέοντα 
σεβασμό στην σπουδαία παράδοση που έχει να αναδείξει ο τόπος. Χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις, φεστιβάλ δημοτικών χορωδιών, πανήγυρεις εορτασμού Αγίων, τα Διονύσια, 
ημερίδες, διαλέξεις, συναυλίες, βραβεύσεις, διακρατικές εκδηλώσεις, μουσικές παραστάσεις, 
είναι μερικές μόνο από τις πιο αντιπροσωπευτικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε 
ετήσια βάση, αναδεικνύοντας κάθε μορφή τέχνης και έκφρασης. Ο αριθμός των εκδηλώσεων 
που προγραμματίζονται για το τρέχον έτος είναι 45 (σαράντα πέντε) κατά προσέγγιση και 
πραγματοποιούνται τόσο σε εσωτερικούς χώρους όπως είναι τα πολιτιστικά κέντρα του Δήμου, 
όσο και σε εξωτερικούς για τις πανήγυρεις, τα Διονύσια κ.α.  
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Ο αριθμός αυτός είναι εκτίμηση με δεδομένες τις ανάγκες που υπήρξαν την περσινή χρονιά, 
αντιμετωπίστηκαν από τον ΟΝΑΠ “ΘΕΣΠΙΣ” και δύναται να τροποποιηθεί κατά τις υπάρχουσες 
συνθήκες. 
Για την επιτυχή πραγματοποίηση των πολιτιστικών – αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου, 
αναγκαία προϋπόθεση είναι η ηχοφωτιστική τους κάλυψη. 
Για την ηχοφωτιστική κάλυψη απαιτούνται, αναλόγως του είδους της εκδήλωσης και με βάση 
την παρακάτω κατηγοριοποίηση, τα κάτωθι: 
 
Α’ κατηγορία - Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων με χρήση του υπάρχοντος εξοπλισμού   
Παροχή υπηρεσιών για την σύνδεση, ρύθμιση της λειτουργίας και εποπτεία κατά τη χρήση του 
υφιστάμενου πάγιου ηχοφωτιστικού εξοπλισμού των πολιτιστικών κέντρων κατά την 
πραγματοποίηση εκδήλωσης (π.χ. εκδηλώσεις σχολείων, ημερίδες κ.α.) 
 
Β’ κατηγορία - Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων με επιπρόσθετη ενοικίαση εξοπλισμού   
Ενοικίαση μηχανημάτων ή τεχνικών μέσων μετά των απαραίτητων υλικών (ενισχυτές, ηχεία, 
μικρόφωνα ασύρματα και ενσύρματα, καλωδιώσεις κ.λ.π.) που απαιτούνται ως έξτρα του 
πάγιου ηχοφωτιστικού εξοπλισμού των πολιτιστικών κέντρων, καθώς και ο χειρισμός και η 
εποπτεία της χρήσης τους κατά την πραγματοποίηση εκδήλωσης (π.χ. χορωδιακά φεστιβάλ, 
εκδηλώσεις με ύπαρξη ορχηστρών κ.α.) 
 
Γ’ κατηγορία – Εκδηλώσεις μικρής εμβέλειας σε εξωτερικούς χώρους με ενοικίαση εξοπλισμού 
Η ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την πραγματοποίηση 
εκδήλωσης σε εξωτερικό χώρο (π.χ. πανηγύρια, μικρές συναυλίες, αγώνες δρόμου κ.ά.), με 
ενδεχόμενη συμμετοχή επαγγελματία DJ όπου χρειάζεται. 
 
Δ’ κατηγορία- Εκδηλώσεις μεγάλης εμβέλειας σε εξωτερικούς χώρους με ενοικίαση εξοπλισμού  
Η ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την πραγματοποίηση 
εκδήλωσης σε εξωτερικό χώρο μεγάλων απαιτήσεων (π.χ. Χώρος παλιού σταθμού τραίνου 
στο Διόνυσο, πλατείες κ.ά.) με ενδεχόμενη συμμετοχή επαγγελματία DJ όπου χρειάζεται. 
 
Ε’ κατηγορία - Παραστάσεις των Θεατρικών Σκηνών Α’ και Β’ Δήμου Διονύσου 
Εργασίες: 
- Απαιτείται ο εξοπλισμός για 9 παραστάσεις και 3 πρόβες (κανονικό στήσιμο παράστασης) 
- Επίσης απαιτείται τεχνικός για 2 επιπλέον πρόβες μόνο με τον φωτισμό της πλατείας 
- Ο φωτιστής στήνει με δικά του μηχανήματα, καλύπτει την παράσταση και αποσυνδέει τον 

εξοπλισμό. 
- Για την σκηνή Α’ Αγ. Στεφάνου χρειάζεται στήσιμο, δύο πρόβες και τέσσερις παραστάσεις 

στο ΠΠΚ Αγ. Στεφάνου και στήσιμο, πρόβα και τέσσερις παραστάσεις στο ΠΠΚ 
Κρυονερίου  

- Για την σκηνή Β’ Άνοιξης χρειάζεται στήσιμο τρεις πρόβες και εννέα παραστάσεις στον 
χώρο του Λυκείου Άνοιξης. Επίσης θα χρειαστεί ο τεχνικός για δύο επιπλέον πρόβες μόνο 
με τον φωτισμό της πλατείας. 

 
ΣΤ’ κατηγορία - Ηχοφωτιστικά θεατρικής παράστασης σε εξωτερικό χώρο 
Εργασίες: 
Η ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την πραγματοποίηση 
θεατρικής παράστασης σε εξωτερικό χώρο μεγάλων απαιτήσεων (π.χ. Χώρος παλιού σταθμού 
τραίνου στο Διόνυσο, πλατείες κ.ά.). 
 
Τα εν λόγω μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα φέρουν τις ανάλογες εγγυήσεις τόσο για 
την ποιότητα του ήχου και του φωτός όσο και για την ασφαλή λειτουργία τους. 
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Το προϋπολογιζόμενο κόστος για τον Δήμο Διονύσου για την ανάθεση ηχοφωτιστικής κάλυψης 
ανέρχεται μέχρι του ποσού των 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 
15.6471.0001 µε την ονομασία “Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων”  του Προϋπολογισμού 
του Δήμου ο.ε. 2017. 
 
Η ανάθεση της υπηρεσίας προτείνεται να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού και η έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και ο καθορισμός των όρων 
διακήρυξης θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 
 
1. Την αναγκαιότητα για την ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου για το έτος 

2017 
2. Την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ηχοφωτιστική κάλυψη 

εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου για το έτος 2017 
3. Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού των 30.000,00€ συμπ. ΦΠΑ για την 

αναφερόμενη ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου για το έτος 2017, σε 
βάρος του ΚΑ 15.6471.0001 με την ονομασία “Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων” του 
προϋπολογισμού ο.ε. 2017  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση όπως τροποποιήθηκε(…Για την σκηνή Β’ Άνοιξης χρειάζεται στήσιμο τρεις 
πρόβες και δώδεκα παραστάσεις στον χώρο του Λυκείου Άνοιξης…) .  

� 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, 95 158  παρ. 3, εδ. α΄ του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 
114/8-6-2006, τεύχος Α΄).  

10. Τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 7 και 118 του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016)”. 

� Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2, β του Π. Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α). 
� Την υπ΄αρίθμ. 228/2016 ΑΔΣ. 
� Το υπ’ αριθμ. 4014/15-12-/2016 ΦΕΚ “Κατάργηση του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας 

Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου “Ο ΘΕΣΠΙΣ”», 
� Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων. 
� 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   24  Υπέρ   8  Κατά    και    1  Λευκή 
 

                                       
Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ. κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Κοντάκη Κυριάκου, Κριεμάδη Στεφάνου, 
Τσιλιγκίρη Μιχαήλ, Καρασαρλή Αναστασίου, Ιωαννίδη Χαράλαμπου,  Κανατσούλη Ιωάννη και 
Τσουδερού Ιωάννη για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά 
καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
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Η Δ.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία  δήλωσε λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή της και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

                          

Εγκρίνει: 
1. Την αναγκαιότητα για την ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου για το 

έτος 2017. 
2. Την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ηχοφωτιστική 

κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου για το έτος 2017. 
3. Τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού των 30.000,00€ συμπ. ΦΠΑ για την 

αναφερόμενη ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου για το έτος 2017, σε 
βάρος του ΚΑ 15.6471.0001 με την ονομασία “Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων” του 
προϋπολογισμού ο.ε. 2017. 

 
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                                   ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ                                                             
ΑΓΓΕΛΑ. 

        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  
                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
                                                                 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
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                                                                 ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
    
                                                                

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ. 
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. 
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