
                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αναρτητέα στο διαδίκτυο 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ   A  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από τα πρακτικά της με αριθμ.15/2019 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αρ. Απόφασης 183/2019 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

« Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Κοινωνικής Προστασίας, Οικολογικής 
Παρέμβασης και Πρωτοβουλίας των Φίλων Ζώων των Μελισσίων υπό τον τίτλο 

Ζωοφιλική Παρέμβαση Μελισσίων.» 
 

Στα Μελίσσια και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 30 του μηνός Σεπτεμβρίου  έτους 2019  
ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00,μ.μ συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Πεντέλης ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 19427/26.9.2019 
έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 8 όπως το άρθρο 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018  και τον Κανονισμό λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  
Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα    
τριάντα δύο   (32) μέλη και ονομαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ        ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 
2. ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
3. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
4. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
5. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΗΣ       ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
6. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
7. ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
8. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ-ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
9. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ        ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
10.ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ       « 
11.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       « 
12.ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ             « 
13.ΛΑΖΗ -ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ    « 
14.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ     « 
15.ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ        « 
16.ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       « 
17.ΒΟΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       « 
18.ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       « 
19.ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     « 
20.ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     «  
21.ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       « 
22.ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ       « 
23.ΦΕΙΔΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ     « 
24.ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     « 
25.ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                « 
26.ΜΑΝΤΕΛΗ ΘΕΚΛΑ        « 
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27.ΓΚΡΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ       ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
28. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ      « 
29. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     «    
30. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      « 
31. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      « 
32. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ      «   
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αν και νόμιμα προσκλήθηκαν 
1.ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                  ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
1. Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
2. ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΣΟΥΤΑΔΗ-ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Αν και νόμιμα προσκλήθηκαν) 
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:  
Μετά την απόσυρση του 5ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από την αίθουσα:  
Ο Επικεφαλής της παράταξης «Δημοτική Συμμαχία» κ. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης και τα 
μέλη αυτής, κ. Βιλιώτης Ηλίας, κ. Τόλιος Νικόλαος, κ.Βορέας Γεώργιος, κ.Μούστρης Παναγιώτης, 
κ. Τζεβελέκας Γεώργιος, κ. Μουαμελετζής Γεώργιος κ. Κολιός Μιχάλης και κ. Μωραϊτης 
Κωνσταντίνος. 
Ο Επικεφαλής της παράταξης «Μπροστά Μαζί» κ. Κοντουλάκος Ελευθέριος καθώς επίσης και τα 
μέλη αυτής κα Γκρέτσα Ελένη και κα Μαντέλη Θέκλα.   
Ο Επικεφαλής της παράταξης «Νέοι Άνθρωποι -Νέα Αρχή» κ. Φειδοπιάστης Αντώνης καθώς 
επίσης και το μέλος αυτής κ. Καλλιανιώτης Κωνσταντίνος. 
Ο Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Πεντέλης» κ. Κωνσταντάς Σπυρίδων.  
Ο Επικεφαλής της παράταξης «Πεντελήθεν» κ. Κατσικογιάννης Γεώργιος. 
 

• Παρούσα ήταν η  Δήμαρχος κα  Κεχαγιά Δήμητρα. 

• Παρούσα ήταν και η δημοτική υπάλληλος κα Εγγλεζοπούλου Αναστασία  για την τήρηση 
των πρακτικών της συνεδρίασης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19o θέμα της Ημερήσιας Διάταξης,  έθεσε υπόψη των  μελών του 
Συμβουλίου την από 10-9-2019 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης Παιδείας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού η οποία λέει τα εξής:  

   ΘΕΜΑ:    Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Κοινωνικής Προστασίας , Οικολογικής   
                   Παρέμβασης και Πρωτοβουλίας των Φίλων Ζώων των Μελισσίων υπό τον τίτλο  

               Ζωοφιλική  Παρέμβαση Μελισσίων.     
ΣΧΕΤ.:Η  με αρ.πρωτ. 17650/28-08-2019 αίτηση της κ. Μάρρου Μαγδαληνής       
  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
 1.Με το σχετικό η κ. Μάρου Μαγδαληνή ως γραμματέας της Ζωοφιλικής Παρέμβασης Μελισσίων,   
ζητά από το Δήμο επιχορήγηση για την πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης στα σχολεία του Δήμου μας κατά το σχολικό έτος 2019-2010 που θα 
συμβάλλουν στη φιλοζωία και στα φιλοζωικά συναισθήματα των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων.   

     2. Ο συνολικός Π/Υ του συνόλου των δράσεων  ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ και 
περιλαμβάνει : 

   α. Προσκλήσεις , καταχωρήσεις στον τύπο   :  200,00€ 
   β. Έγχρωμο έντυπο υλικό  
            προς διανομή στους μαθητές                        500,00€ 
   γ. Ενημερωτικές αφίσες                               :    300,00€ 
   δ. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης  
             από εξωτερικό συνεργάτη                       : 2.000,00 ευρώ  
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ΣΧΟΛΙΑ  
 3.Σύμφωνα με τη περ. 5 παρ. ΣΤ άρθρο 75 του Ν. 3463/2006, αρμοδιότητα του Δήμου είναι η 
εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των 
πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. 
   
 4. Επίσης με το άρθρο 202 του Ν.3463/2006  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του Ν.4257/14 
ορίζεται ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών 
επιχορηγήσεων σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου.  
    
5. Επιπλέον η πραγματοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στην ανάδειξη και προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος, της φιλοζωίας και των φιλοζωικών , αισθημάτων νοούνται ως 
πολιτιστικές καθώς αποτελούν βασικές συνιστώσες του πολιτιστικού επιπέδου και της 
πολιτιστικής ανάπτυξης ενός τόπου . 
6. Επιπροσθέτως , σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 204 του Ν. 4555/18: η περίπτωση ε΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «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 από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού  
συμβουλίου .     
7. Η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει εγγραφεί σχετική 
πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν. Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του δήμου. 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
8.Μετά τα παραπάνω εισηγούμεθα: 
   Την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοινωνικής Προστασίας , Οικολογικής 
Παρέμβασης και Πρωτοβουλίας των Φίλων Ζώων των Μελισσίων υπό τον τίτλο «Ζωοφιλική 
Παρέμβαση Μελισσίων   , με το ποσό των τριών  χιλιάδων  3.000,00) ευρώ μας σε βάρος του Κ.Α. 
00-6736.002 “ Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία” προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2019 όπως εγκρίθηκε με την  υπ’ αριθ. 361/2018 Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου για  την πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα σχολεία 
του Δήμου μας κατά το σχολικό έτος 2019-2020 που θα συμβάλλουν στη φιλοζωία και στα 
φιλοζωικά συναισθήματα των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων.   
   
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης.    

                                               Το Δημοτικό Συμβούλιο 

      Αφού άκουσε την εισήγηση του  κ. Προέδρου. 
      Έλαβε υπόψη του: 

• Τις διατάξεις του άρθρο 75 περ.5 παρ. ΣΤ. του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114/Α/8-6/2006 «Κώδικας 

Δήμων και Κοινοτήτων»  

• Τις διατάξεις του  άρθρου 202 του Ν.3463/2006  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του     

     Ν.4257/2014 
• Τις διατάξεις του άρθρου 204 παρ.1 του Ν.4555/2018 
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•  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 

• Την με αριθμ. πρωτ. 17650/28-8-2019 αίτηση της κ. Μάρρου Μαγδαληνής. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών που περιέχονται αναλυτικά στα 
επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,  

 
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Εγκρίνει την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοινωνικής Προστασίας , Οικολογικής 
Παρέμβασης και Πρωτοβουλίας των Φίλων Ζώων των Μελισσίων υπό τον τίτλο «Ζωοφιλική 
Παρέμβαση Μελισσίων   , με το ποσό των τριών  χιλιάδων  3.000,00) ευρώ μας σε βάρος του Κ.Α. 
00-6736.002 “ Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία” προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2019 όπως εγκρίθηκε με την  υπ’ αριθ. 361/2018 Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου για  την πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα σχολεία 
του Δήμου μας κατά το σχολικό έτος 2019-2020 που θα συμβάλλουν στη φιλοζωία και στα 
φιλοζωικά συναισθήματα των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων.   

 
 

  Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 183/2019 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.  
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ     

                                                   1. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                   2. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

                 3. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
                           4. ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  

ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ           5. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ -ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ 
                    6. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΗΣ  

             7. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ  
                    8. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  

       9.ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ  
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ     10. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

       11. ΛΑΖΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
       12. ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ   13. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

       14. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
       15. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 
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