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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..9η/2020.. 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ        της 18
ης

-02-2020 

Οικονομική Επιτροπή 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01     

Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..71/2020.. 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 Από το Πρακτικό της..9ης/18-02-2020...Δημόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής. 
Σήμερα την ..18η Φεβρουαρίου 2020.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονομική 
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου  Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ..4359/14-01-2020..πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. 
Ιωάννη Τσουδερού, κατόπιν απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, που 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο ΕΗΔ:« Έγκριση Πρακτικών Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου για την Προμήθεια –Εγκατάστασης Ηλεκτρολογικών Πινάκων Αντλιοστασίου 
του Δήμου Διονύσου». 

 ΘΕΜΑ 2ο ΕΗΔ:« Εξειδίκευση δαπάνης για τη συμμετοχή της Junior - Παιδικής - 
Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου στην ηχογράφηση & βιντεοσκόπηση του 
επετειακού άλμπουμ για το “Έπος του 40». 

ΘΕΜΑ 3ο ΕΗΔ:«Εξειδίκευση δαπάνης για την πραγματοποίηση Παραστάσεων Θεατρικής 
Ομάδας Αγ. Στεφάνου και Συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας Δήμου 
Διονύσου στον Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό Χ.Ο.Ν. (Χορωδία και Ορχήστρα Νέων) 
– ΚΑΕ 15.6471.0003». 
ΘΕΜΑ 4ο ΕΗΔ:« Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 7.806,02 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%) σε βάρος του Κ.Α. των εξόδων 10.6474.0003, που αφορά την υλοποίηση 
Φιλοξενίας - Γάλλων μαθητών στο πλαίσιο της ανταλλαγής μαθητών του Γυμνασίου 
Δροσιάς και του Γυμνασίου Κρυονερίου και μαθητών του College Michel Colucci της 
πόλης Rougemont-le Chateau της Γαλλίας βάσει του υπογραφέντος Συμφώνου-Πλαισίου 
Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Διονύσου και Rougemont-le Chateau της Γαλλίας, και 
έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής». 
ΘΕΜΑ 1ο:«Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών 
αναδόχων για υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας». 
ΘΕΜΑ 2ο:«Έγκριση Πρακτικών Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου για υπηρεσίες Συντήρησης και Ανάπλασης Πρασίνου και Συντήρησης 
Συστημάτων Αυτόματου Ποτίσματος». 
ΘΕΜΑ 3ο:«Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Οικοδομικών 
Υλικών και Χρωμάτων συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00.€ συμ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ, 24% και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 4ο:«Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης της αριθ. 36223/25-09-
2019(19SYMV005613492 2019-09-25) σύμβασης για την «Προμήθεια Ψυχρού 
Ασφαλτομίγματος», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ.1περ. α΄ του Ν4412/2016». 

ΑΔΑ: Ω2ΟΥΩ93-8ΜΗ



2 

ΘΕΜΑ 5ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση κοινωνικών δομών του 
Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 6ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ-ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΕΝΩΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ” για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία  “ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ –ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου 
Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 10ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 11ο:«Εξειδίκευση δαπάνης για την πραγματοποίηση αποκριάτικων εκδηλώσεων». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη: 
 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τσουδερός Ιωάννης, Aντιπρόεδρος.       1. Καλαφατέλης Ιωάννης   
2. Κριεμάδης Στέφανος             2. Κουριδάκης Κωνσταντίνος   
3. Λακαφώση Παναγιώτα  
4. Κρητικός Αθανάσιος 
5. Ζαμάνης Διονύσιος 
6. Τσούκας Παναγιώτης    
7. Τσεβάς Χρήστος 

                                                                                              
       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρουλάκη Ζωή Υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου. 
       Ο προεδρεύων Αντιπρόεδρος  εισηγήθηκε για το κατεπείγον του θέματος  λέγοντας 
ότι η ηχογράφηση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 19/02/2020 και δεν υπάρχει 
περιθώριο χρόνου. 
 

Η Οικονομική επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 
 Την εισήγηση 
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10. 

 
Αποφάσισε ομόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος. 
 
Αριθμός Απόφασης: 71/2020 
 

 ΘΕΜΑ 2ο ΕΗΔ:« Εξειδίκευση δαπάνης για τη συμμετοχή της Junior - Παιδικής - 
Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου στην ηχογράφηση & βιντεοσκόπηση του 
επετειακού άλμπουμ για το “Έπος του 40». 

 
       O προεδρεύων Αντιπρόεδρος  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 

   Έχοντας υπόψη: 
Λόγω της επετείου των 80 χρόνων από το ΕΠΟΣ ΤΟΥ ‘40 (1940-2020) οι εκδόσεις 
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ θα εκδώσουν Συλλεκτικό άλμπουμ με ανάλογο ρεπερτόριο τραγουδιών 
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της Σοφίας Βέμπο, με ερμηνεύτρια την Σοφία Μάνου, ενορχηστρωτή τον Ντίνο 
Γεωργούτσο και συμμετοχή επιλεγμένων χορωδιών. 
Μετά τη επιτυχημένη συμμετοχή των τριών τμημάτων της Χορωδίας του Δήμου Διονύσου 
στην προηγούμενη ηχογράφηση με τραγούδια Κουγιουμτζή και στο Ορατόριο Γ. 
Θεοφάνους στο Μέγαρο Μουσικής, έχει επιλεγεί και η χορωδία μας να συμμετέχει. 
Ήδη διοργανώνεται Μουσικοθεατρική παράσταση για το ΕΠΟΣ ΤΟΥ ’40 σε μεγάλο 
συναυλιακό χώρο της Αθήνας, όπου θα συμμετέχουν οι χορωδίες που θα 
ηχογραφήσουν. 
Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης θα γίνει και βιντεοσκόπηση για DVD. 
Τα μέλη της χορωδίας που θα λάβουν μέρος στην ηχογράφηση είναι εβδομήντα έξι (76).  
Για τους μικρούς χορωδούς του τμήματος JUNIOR απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι να 
συνοδεύονται από έναν γονέα. 
Ανά 10 χορωδούς θα ορίσουμε έναν γονέα, υπεύθυνο για τη διαχείριση των παιδιών στο 
χώρο αναμονής, αλλά και μέσα στο studio.  
Η ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση των τριών χορωδιακών συνόλων (JUNIOR, Παιδική & 
Νεανική) της χορωδίας Δήμου Διονύσου θα γίνει στο πολύ ονομαστό Studio ODEON, 
Λεωφ. Μεσογείων 253, Νέο Ψυχικό την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19:00 – 
21:00. 
Για την ηχογράφηση και την βιντεοσκόπηση οι χορωδοί θα μετακινηθούν με πούλμαν, τα 

οποία θα αναχωρήσουν και θα επιστρέψουν στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου. 

Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται μεταφορά των μαθητών και των συνοδών τους 

με δύο (2) πούλμαν 60 θέσεων. 

Τα πούλμαν θα αναχωρήσουν στις 18:00 μ.μ. από το Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου και 

θα επιστρέψουν γύρω στις 21:30 μ.μ. στον ίδιο χώρο.  

Η δαπάνη της μεταφοράς θα καλυφθεί από την ετήσια σύμβαση του Δήμου. 

 
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 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) και τροποποιήθηκε ξανά με την παρ. 1, του άρθρου 14 “Ρύθμιση 
Οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ” του Ν. 4625/2019 “Ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις” (ΦΕΚ Α' 139/31-08-
2019): 
 “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 της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων 
που χρήζουν εξειδίκευσης. 
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη 
δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό 
επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού…” 
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2. Το άρθρο 206 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), παρ. 1: 
“Δεν απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. [….] 
απαιτείται προηγούμενη αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αν η 
εκτιμώμενη αξία αυτής υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο απευθείας 
ανάθεσης από τον δήμαρχο.” 

3. Τα άρθρα 203, 204, 205 και 207 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), 

4. 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,…..” 

5. Το αρ. πρωτ. 65483/20-09-2019 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. - Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. με 
θέμα: “Εφαρμογή των διατάξεων της περιπτ. (ε) της παρ. 1 του αρ. 58 του Ν. 
3852/2010”: 
“Από τη δημοσίευση του Ν. 4652/2019 και εφεξής και εφόσον το δημοτικό συμβούλιο 
δεν έχει κάνει την σχετική εξειδίκευση, αρμόδιο προς τούτο όργανο είναι η οικονομική 
επιτροπή” 

6. 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)”  

7. Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) 
“Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”, που διέπουν τη διαδικασία της 
ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των κωδικών του δημοτικού προϋπολογισμού, 
όπως έχουν τροποποιηθεί από τον Ν. 4438/16, ΦΕΚ-220 Α/28-11-16 “Εναρμόνιση 
της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για 
καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των 
Οδηγιών 2008/ 48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010, 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών” 

8. 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 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 που διέπουν τη λειτουργία της 
Οικονομικής Επιτροπής 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 “Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής – 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010” 

11. Την παράγραφο 1, του άρθρου 3 “Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και 
Περιφερειών”, του Ν. 4623/2019 “Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις 
για τη ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα” (ΦΕΚ Α' 134/09-08-2019),   

12. Την εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του Υπουργείου 
Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) 

13. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 
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14. Το άρθρ. 118 (Απευθείας Ανάθεση) του Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)”  

15. Τις ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης των 
αναθέσεων 

16. Την υπ’ αριθ. 500/2019 (ΑΔΑ: 6Ρ51Ω93-ΑΦΦ) ΑΔΣ σχετικά με την Έγκριση του 
Προϋπολογισμού Δήμου Διονύσου ο.ε. 2020, η οποία επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 
5978/1537/14-01-2020 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στο Δήμο 4386/14-02-2020, 

17. Την υπ’ αριθ.4505/34366/09-09-2019 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στoν Αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικής 
Πολιτικής κo Νικόλαο Καρυστινό, 

18. Την ανάγκη του Δήμου για τη συγκεκριμένη εξειδίκευση, η οποία συντελεί άμεσα 
στην εκπλήρωση των σκοπών της υπηρεσίας, 

 

Προτείνεται η ΟΕ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 

1. Την εξειδίκευση δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών και των συνοδών της Junior 
- Παιδικής - Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου στην ηχογράφηση & 
βιντεοσκόπηση του επετειακού άλμπουμ για το “Έπος του 40” την Τετάρτη 19 
Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19:00 – 21:00, στο Studio ODEON, που θα καλυφθεί 
από την σχετική ετήσια σύμβαση του Δήμου. 

 
Η Οικονομική επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
 
 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 58, 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 και των άρθρων 65 έως και 67  του Ν. 

4270/2014(ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014). 
 Τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α). 
 Τις διατάξεις του Ν. 4438/2016 (ΦΕΚ-220 Α/28-11-16). 
 Τις διατάξεις των  άρθρων 77, 203, 204, 205, 206 και 207 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 

Α’ 133/19-07-2018). 
 Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134/09-08-2019). 
 Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1,  του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α' 139/31-08-2019). 
 Τις διατάξεις  του Ν. 4652/2019. 
 Τις διατάξεις του  άρθρου 2 παρ. 2, β, Π. Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α). 
 Την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ:2/100018/0026/30-12-2016 του Υπ. Οικονομικών. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εξειδικεύει  δαπάνη για τη μεταφορά των μαθητών και των συνοδών της Junior - 
Παιδικής - Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου στην ηχογράφηση & βιντεοσκόπηση του 
επετειακού άλμπουμ για το “Έπος του 40” την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 

ΑΔΑ: Ω2ΟΥΩ93-8ΜΗ



6 

19:00 – 21:00, στο Studio ODEON, η οποία  θα καλυφθεί από την σχετική ετήσια 
σύμβαση του Δήμου. 
       Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος 
«Διαύγεια». 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Τσουδερός Ιωάννης 

 
Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών  & 
Διοικητικών Υπηρεσιών  

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κριεμάδης Στέφανος 
2. Λακαφώση Παναγιώτα 
3. Κρητικός Αθανάσιος 
4. Ζαμάνης Διονύσιος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Τσεβάς Χρήστος 

 
 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής. 
Εσωτερική Διανομή:     

- Γραφείο Δημάρχου. 
- Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
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