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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014  και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η 

Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου, στον Άγ. Στέφανο, στο Δημοτικό Κατάστημα, 

στη διεύθυνση Λ.Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου 1 τ.κ. 14565, μετά από την υπ’ 

αριθμ. 6752/21-2-2014 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, κου Καλαφατέλη Ιωάννη, που 

δημοσιεύτηκε και κοινοποιήθηκε σε κάθε μέλος της χωριστά (Ν.3852/2010 άρθρ. 62), με 

θέματα συζήτησης τα εξής παρακάτω: 

1.«Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Διονύσου για το έτος 2014». 

2.«Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Δ’ τριμήνου οικονομικού έτους 

2013» 

3.«Περαιτέρω ενέργειες για την αγορά ακινήτου και την δημιουργία Κοιμητηρίου Αγ. 

Στεφάνου» 

4.«Παροχή νομικής υποστήριξης αιρετών του Δήμου κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς του 

Εξωραϊστικού Συλλόγου Διονύσου» 

5.«Εισήγηση προς το Δ.Σ. έγκρισης έκθεσης ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων 31ης 

Δεκεμβρίου 2011» 

Διαπιστώθηκε απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (7) μελών παρευρέθηκαν τα εξής τέσσερα (4): 

 

1. Kαλαφατέλης Ιωάννης –Δήμαρχος –Πρόεδρος Επιτροπής 

2. Κανατσούλης Ιωάννης Αντιδήμαρχος Χωροταξίας & Ποιότητας Ζωής 

3. Παππάς Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

4. Σαραντάκη Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 

Απουσίες 

      1. Πέππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης 

      2.  Σακελλαρίου Διονύσιος,Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου  



         Δυναμικού. 

       3.   Κοντάκης Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας  

 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρών ήταν ο γενικός γραμματέας του Δήμου κ.Ανδρέας 

Μαλάτος. 

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Κοντάκης Κυριάκος προσήλθε πριν 

τη συζήτηση του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρών ήταν ο εντεταλμένος σύμβουλος  της Τεχνικής 

Υπηρεσίας κ.Παπαβασιλείου Χρήστος. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Χαχαλή Ασημίνα, Διοικητικό Υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου. 

Θέμα 4ο .«Παροχή νομικής υποστήριξης αιρετών του Δήμου κατόπιν μηνυτήριας 

αναφοράς του Εξωραϊστικού Συλλόγου Διονύσου» 

Κατά την εκφώνηση του θέματος,ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος 

Ιωάννης Καλαφατέλης  εισηγήθηκε την υποβολή της εισήγησης  στην Οικονομική Επιτροπή 

για λήψη απόφασης ορισμού Δικηγόρου προς νόμιμη εκπροσώπηση των Δημοτικών 

Συμβούλων του Δήμου. Όρισε δε, ως εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών κ.Παππά Νικόλαο.  

Το λόγο ζήτησε από τον Πρόεδρο της Ε.Ε η Αντιδήμαρχος Παιδείας & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης κ. Σαραντάκη Θεοδώρα η οποία τοποθετήθηκε ως ακολούθως .. “Δεδομένου ότι 

ο Δήμος μας έχει δικηγόρο, προτείνω η Νομική Εκπροσώπηση των δημοτικών μας συμβούλων 

να γίνει από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου. Από την αρχή της θητείας μας έχω προτείνει 

στον Δήμαρχο και την Ε.Ε  να οργανωθεί ισχυρή Νομική Υπηρεσία δια της πρόσληψης 

τουλάχιστον ενός δικηγόρου και αν αυτό δεν είναι εφικτό ο ένας ειδικός Σύμβουλος που 

δικαιούται ο Δήμαρχος να είναι δικηγόρος. Επειδή αυτό δεν έχει υλοποιηθεί να θεωρηθεί 

σημαντικό το θέμα της εκπροσώπησης των δημοτικών μας συμβούλων και να προταχθεί η 

υποστήριξη του συγκεκριμένου θέματος από τη Νομική Υπηρεσία.” 

O Δήμαρχος και πρόεδρος της Ε.Ε απάντησε στην κ.Σαραντάκη ως ακολούθως.. «Στα 

ισχυριζόμενα από την κ.Σαραντάκη θέλουμε να απαντήσουμε ότι ενέργειες από το γραφείο 

Δημάρχου έχουν γίνει όσον αφορά για την πρόσκληση Νομικού Συμβούλου για ενίσχυση της 

Νομικής Υπηρεσίας όπως αναφέρθηκε η συνάδελφος. Έχουμε συναντήσει την άρνηση της 

Κεντρικής Διοίκησης λόγω των περιορισμών του Νόμου για ενίσχυση της Νομικής Υπηρεσίας. 

Επίσης φροντίσαμε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου να είναι Νομικός». 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία,  



 την εισήγηση του προέδρου, 

 την αίτηση των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου 

 Τη μηνυτήρια  αναφορά του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Διονύσου 

Αττικής. 

 Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’. 

 Την τοποθέτηση της Αντιδημάρχου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Σαραντάκη 

Θεοδώρας όπως αναφέρεται παραπάνω. 

 Την τοποθέτηση του Δημάρχου και  Προέδρου της Επιτροπής κ.Καλαφατέλη Ιωάννη 

όπως αναφέρεται παραπάνω. 

 Την τοποθέτηση του Αντιδημάρχου Χωροταξίας & Ποιότητας Ζωής κ.Κανατσούλη 

Ιωωάννη ο οποίος υπερψηφίζει την εισήγηση με την παρατήρηση ότι εξαιρεί τον 

ευατό του από τη χρήση των υπηρεσιών του Δήμου.. 

 Τις παρατηρήσεις των μελών της ΕΕ όπως κατεγράφησαν στα πρακτικά 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούσης της κ.Σαραντάκη Θεοδώρας για τους λόγους που αναφέρονται στα πρακτικά) 

  Εγκρίνει την Παροχή νομικής υποστήριξης αιρετών του Δήμου κατόπιν 

μηνυτήριας αναφοράς του Εξωραϊστικού Συλλόγου Διονύσου. 

 

Η παρούσα απόφαση της Ε.Ε. έλαβε τον αριθμό 4/2014. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

 1. Κανατσούλης Ιωάννης 

 

ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  2. Παππάς Νικόλαος 

 

  3. Σαραντάκη Θεοδώρα 

 

                                
      4.   Κοντάκης Κυριάκος 

 


