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Θέμα: Ίδρυση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Διονύσου 
 

Μετά την εφαρμογή του Καλλικρατικού Νόμου και τη δημιουργία του ενιαίου πλέον Δήμου Διονύσου, το Δημοτικό 
Συμβούλιο αποφάσισε στις 28-11-2011 και τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων “Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο 
Δήμου Αγίου Στεφάνου”, “Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Κοινότητας Δροσιάς”, “Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Δήμου 
Διονύσου”, “Πολιτιστικό Κέντρο Κοινότητας Ροδόπολης”, “Οργανισμός Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Αγίου Στεφάνου”, σε 
ένα ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο.Ν.Α.Π.) ΘΕΣΠΙΣ”.  
 
Κατά συνέπεια, η βιβλιοθήκη που είχε προβλεφθεί να δημιουργηθεί από τον Πολιτιστικό Οργανισμό της πρώην Κοινότητας 
Διονύσου (ΦΕΚ Β’ 256/12-04-1993), περιήλθε στον “ΘΕΣΠΗ" και οι βασικές της λειτουργίες εξυπηρετούνταν από 
εθελοντές. 
 
Στη συνέχεια, στις 21-07-2015 με την υπ΄αριθμ. 149/2015 ΑΔΣ εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, η κατάργηση του ΝΠΔΔ 
“Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο.Ν.Α.Π.) ΘΕΣΠΙΣ” και στις 14-07-2016 με την 
υπ΄αριθμ. οικ. 162/14-07-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καταργείται οριστικά το Νομικό 
Πρόσωπο. Μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 15-12-2016, η διαχείριση της βιβλιοθήκης 
περιέρχεται πλέον στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου 
Διονύσου. 
 
Ο βασικός πυρήνας του αρχείου της βιβλιοθήκης αριθμεί μέχρι στιγμής πάνω από 10.000 βιβλία στη συλλογή του, 
εξυπηρετεί πάνω από 2.000 κατοίκους και προσελκύει συνεχώς νέα μέλη από ολόκληρο τον Δήμο. Ο δανεισμός 
αναγνωσμάτων ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 120 – 150 βιβλία την εβδομάδα. 
 
Ο Δήμος Διονύσου και συγκεκριμένα η Αντιδημαρχία Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικών Δομών με βασική 
επιδίωξη την προσφορά οργανωμένων και σύγχρονων υπηρεσιών Βιβλιοθήκης, προτίθεται να ιδρύσει την “Δημοτική 
Βιβλιοθήκη του Δήμου Διονύσου”, ξεπερνώντας τους περιορισμούς που έθετε το καθεστώς πριν τον Καλλικράτη με τους 
πολλούς Δήμους και Κοινότητες για την ενοποίηση των επιμέρους Βιβλιοθηκών σε μια Κεντρική Βιβλιοθήκη. 
 
Τα βασικά τμήματα που θα λειτουργούν θα είναι τα παρακάτω: 
- Αναγνωστήριο 
- Δανεισμού – πληροφοριακού υλικού 
- Παιδικό – εφηβικό 
- Ενηλίκων 
- Ξενόγλωσσο 

 
Οι δραστηριότητες που θα περιλαμβάνει θα αφορούν κυρίως σε: 
- Ανάγνωση παιδικών βιβλίων με δραστηριότητα για παιδιά 4-7 χρονών 
- Μαθήματα μαθηματικών για παιδιά ε’ και στ’ Δημοτικού και παιδιά Γυμνασίου 
- Εικαστικά, καλλιτεχνικά εργαστήρια και προγράμματα φιλαναγνωσίας για παιδιά δημοτικού/ γυμνασίου 
- Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας για παιδιά γ’ Γυμνασίου και α’ και β’ Λυκείου 
- Επισκέψεις σχολικών τάξεων 
- Προγράμματα ενηλίκων που περιλαμβάνουν: λογοτεχνικές βραδιές/ λέσχη ανάγνωσης, δημιουργική γραφή, σεμινάρια 

ιστορίας της τέχνης, θεατρική ομάδα, παρουσιάσεις βιβλίων και ενδιαφέρουσες ομιλίες λογοτεχνικού, ιστορικού και 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 
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Τα λειτουργικά έξοδα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης θα εξειδικευθούν στον Κ.Α. 15.7135.0011 “Προμήθεια Βιβλίων για τις 
Δανειστικές Βιβλιοθήκες του Δήμου” από τον προϋπολογισμό του ο.ε. 2019. 
 
Η επίσημη ίδρυση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Διονύσου θα αποτελέσει το τοπικό κέντρο πληροφόρησης, που θα 
θέτει στη διάθεση του κοινού κάθε είδους γνώση και πληροφόρηση. Στην ουσία θα λειτουργεί σα μορφωτικό, πνευματικό, 
εκπολιτιστικό και ψυχαγωγικό κέντρο, θέτοντας το πλούσιο υλικό της και τις υπηρεσίες της δωρεάν στη διάθεση κάθε 
πολίτη. 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 75, παρ. στ’, περιπτ. 3 του Ν. 3463/2006 “Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας” (ΦΕΚ Α' 114/08-06-2006), περί 

αρμοδιοτήτων των Δήμων, …. “Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών”, 
2. 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): 
 “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…” 

3. 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)”  

4. 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, (…)”, 

5. Την υπ΄αρίθμ. 839/2018 (ΑΔΑ: ΩΤΕΚΚΩ93-Χ98) ΑΔΣ σχετικά με την Έγκριση του Προϋπολογισμού Δήμου Διονύσου 
ο.ε. 2019, η οποία επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 118577/37383/01-02-2019 Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στο Δήμο 6816/05-02-2019, 

6. Την υπ’ αριθμ. 3778/31288/01-10-2018 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στoν Αντιδήμαρχο 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού κo Παναγιώτη Τσούκα, 

7. Το γεγονός ότι με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η  Ίδρυση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Διονύσου 
ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, 

 
Προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 

 
1. Την ίδρυση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Διονύσου 
 
 
Εσωτ. Διανομή   

1. Γρ. κ. Δημάρχου 
2.  Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, 

 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
3. Γενικό Αρχείο 

 
 
 
 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Κοινωνικών Δομών 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑΣ 


