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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..15η/2012..  

της ..28ης/05/2012.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..114/2012.. 
                        

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..28ης/05/2012.. της ..15ης/2012.. Τακτικής συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..28η Μαΐου 2012.. ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..17:30.. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. ..14148/24-05-2012.. που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο 
χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆.Σ» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του ν. 3463/2006 (∆Κ∆),για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 
Ψήφισµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: «Έκδοση ψηφίσµατος για την αντιµετώπιση 
προβληµάτων εν µέσω προεκλογικής περιόδου και του κινδύνου οικονοµικής 
κατάρρευσης». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηµατικής επιχορήγησης σε συλλόγους και 
σωµατεία µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Tροποποίηση  των άρθρων 5ου και 8ου της αριθ. 78/2011 απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου «Σύσταση νέου  Ν. Π. Κοινωνική Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου 
∆ιονύσου Η ΕΣΤΙΑ». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Τροποποίηση  των άρθρων 5ου και  8ου της αριθ. 79/2011 απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου «Σύσταση νέου  Ν. Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ-
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Ο ΘΕΣΠΙΣ». 

 
� ΘΕΜΑ 4ο: « Πρόταση τροποποίησης  τoυ  άρθρου 5ου  του αριθ. 193/2005 Π.∆/τος 

«Σύσταση Κοινοτικού Ιδρύµατος µε την επωνυµία Κοινοτικός Οίκος Ευγηρίας 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ και ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ, Προσθήκης 7ου άρθρου ΚΑΛΥΨΗ 
∆ΑΠΑΝΗΣ» και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των Π.∆/των 193/2005 και 198/2008. 

 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση υπογραφής της  «Σύµβασης Χρήσης του Συστήµατος Ηλεκτρονικής 
Τραπεζικής WINBANK µε την τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για 
την παρακολούθηση της κίνησης των τραπεζικών λογ/µών του ∆ήµου στην εν λόγω 
τράπεζα». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Καθορισµός χρηµατικού ποσού, τηρούµενου σε µετρητά στο ταµείο του δήµου, 
από το ανωτέρω τιθέµενο όριο της ΚΥΑ 4686/22.01.2008 (ΦΕΚ 164/05.02.2008)». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Υποβολή  της αριθ. 159/2012 απόφασης  της Οικονοµικής Επιτροπής περί 
«Έκθεσης  αποτελεσµάτων εκτέλεσης προυπ/σµού ∆ήµου Α’  τριµήνου ο.ε 2012 ».                           
ΘΕΜΑ 8ο: «Εισήγηση επί προτάσεως ∆ωρεάν παραχώρησης χρήσης τριών (3) 
υδροφόρων πυροσβεστικών οχηµάτων». 
ΘΕΜΑ 9ο: «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Εισήγηση απαλλαγής οφειλετών από προσαυξήσεις χρεώσεων ύδρευσης». 
ΘΕΜΑ 11ο: «4η Αναµόρφωση προυπ/σµού οε 2012». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2012 ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 13ο: « Λήψη απόφασης για την σίτιση των µελών των εφορευτικών επιτροπών στις 
βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012.Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση  της υπ’ αρίθµ.8/2012 απόφαση της Ε.Ε. που αφορά σχέδιο του  
Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης».   
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ΘΕΜΑ 15ο: «Λήψη απόφασης για την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ  της Α.Ε Αξιοποίησης 
Ευρωπαϊκών προγραµµάτων-Κατάρτισης Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου-Περιβάλλοντος 
και Πολιτισµού Αγ. Στεφάνου-Άνοιξης-Κρυονερίου   ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Κ.Α- τροποποίηση  
άρθρων του καταστατικού». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης για την εκπόνηση µελέτης και την κατασκευή του έργου µε 
τίτλο «Συντήρηση Οδοποιΐας στο ∆ήµο ∆ιονύσου, Νοµού Αττικής» από τη ∆ιεύθυνση 
Τεχνικών έργων της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής» 
ΘΕΜΑ 17ο: «Αντικατάσταση Ορκωτού Ελεγκτή για την εκκαθάριση της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης ∆ήµου Άνοιξης ‘’Ο ΠΟΛΙΤΗΣ’’». Αποσύρθηκε από την Πρόσκληση- 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων και ανάληψη υποχρεώσεων και 
δικαιωµάτων στα πλαίσια της εκκαθάρισης των τριών ∆ηµοτικών Κοινωφελών 
Επιχειρήσεων (Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Κρυονερίου)». 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. 

µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..30.. ήτοι: 

 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αγίου Στεφάνου κ. Τσάµης ∆ηµήτριος, ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. 
Θεοφίλου Σπυρίδων, o  πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς κ. Ιωαννίδης 
Χαράλαµπος καθώς και ο αντιπρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας κ. Κόκκαλης 
Γεώργιος. 
 
Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν 
στη σηµερινή Συνεδρίαση. 
 
Απουσίες: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος. 
2. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.   
3. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
4. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
5. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
6. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
7. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
8. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
9. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
10. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
11. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
12. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
13. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
14. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
15. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
16. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
17. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
18. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
19. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
20. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
21. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
22. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
23. ΣΤΑΪΚΟΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Αντιπρόεδρος. 
24. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
25. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
26. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).     
27. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
28. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . 
29. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
30. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
2. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.  
3. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
4. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
5. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
6. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
7. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.    
8. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ.  
9. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
10. ΊΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
11. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
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• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Γιαννιώτη Ελένη, Σωτηρίου Σακελλάριος και Πέππα Αγγελική είχαν 
ειδοποιήσει το προεδρείο για την αδυναµία τους να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. 

• Η ∆.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία απουσίαζε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
• Ο ∆.Σ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων  

11 και 12. 
• Ο ∆.Σ. κ. Χιώτης Ηρακλής απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων  

9,11 και 12. 
• Ο ∆.Σ. κ. Ποτίδης  Χρήστος απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

14. 
• Ο ∆.Σ. κ. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των 
θεµάτων  2,3,11,12 και 14. 

• Ο ∆.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος  απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των 
θεµάτων  9 και 14. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
9ου θέµατος. 

• Η ∆.Σ. κ. Κατσίγιαννη Σοφία απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων  
11 και 12. 

• Ο ∆.Σ. κ. Παπαβασιλείου Χρήστος απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
θέµατος 15. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων  
4,5,6,7,11,12 και 15. 

• Η ∆.Σ. κ. Πέππα Αγγελική απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων  
7,11 και 12. 

• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων  
2, 3, 7,8,10,11,12,13,15,16. 

• Ο ∆.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των 
θεµάτων  11,12 και 18. 

• Η ∆.Σ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 15ου 
θέµατος. 

• Η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή  απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων  
11,12,14,15 και 16. 

 
Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Κοντάκης Κυριάκος, Χιώτης Ηρακλής, Ποτίδης Χρήστος, Σακελλαρίου 
∆ιονύσιος  προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ροΐδης Αθάνασιος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 
4ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ίσσαρης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου θέµατος. 
• Η ∆.Σ. κ. Πέππα Αγγελική προσήλθε κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. 
Αποχωρήσεις 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Φέρµελη Λυδία και Κοροβέση Βασιλική  αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του 11ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Λίτσας Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος. 
• Ο ∆.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 4ου θέµατος. 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση. 
� Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νικητόπουλος Ιωάννης, µετά την έκδοση 
ψηφίσµατος ανακοίνωσε την παραίτηση και ανεξαρτητοποίησή του και προήδρευσε ο 
αντιπρόεδρος του ∆.Σ. κ. Στάϊκος Θεόδωρος σύµφωνα µε το άρθρο 69 § 2 του Ν. 3852 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης). 

� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Πατσάκας Επαµεινώνδας υπάλληλος του ∆ήµου 
για την τήρηση των πρακτικών. 

 
..Αριθ. Απόφασης: ..114/2012.. 
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� ΘΕΜΑ 4ο: « Πρόταση τροποποίησης  τoυ  άρθρου 5ου  του αριθ. 193/2005 Π.∆/τος 
«Σύσταση Κοινοτικού Ιδρύµατος µε την επωνυµία Κοινοτικός Οίκος Ευγηρίας 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ και ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ, Προσθήκης 7ου άρθρου ΚΑΛΥΨΗ 
∆ΑΠΑΝΗΣ» και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των Π.∆/των 193/2005 και 198/2008». 

 
Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. µετά την εκφώνηση του ..4ου.. θέµατος της ηµερήσιας 

διάταξης έδωσε το λόγο στo ∆.Σ. κ. Παλιγγίνη Κωνσταντίνο για να προβεί στην εισήγηση. 
 
Ο ∆.Σ. κ. Παλιγγίνης Κωνσταντίνος ανέπτυξε το θέµα και είπε τα εξής: 

 
        Το Κοινοτικό  Συµβούλιο  ∆ροσιάς µε τις  αριθ. 24 /2003 και 26/2004 αποφάσεις  
προέβη στην σύσταση Κοινοτικού Ιδρύµατος µε την επωνυµία Κοινοτικός Οίκος Ευγηρίας 
«ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ». 
Το αριθ. 193/2005 Προεδρικό ∆ιάταγµα σύστασης του Ιδρύµατος δηµοσιεύθηκε στο αριθ. 
235/τΑ/28-9-2005 ΦΕΚ.  
Στο άρθρο 5 «ΠΟΡΟΙ»του Π. ∆. αναφέρεται: 
«α)Η ετήσια επιχορήγηση της Κοινότητας ∆ροσιάς κατά ελάχιστο 05% επί των τακτικών 
εσόδων. 
·β)Τυχόν επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις  από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατικούς και 
διεθνείς οργανισµούς η άλλους φορείς. 
· γ)Οι κάθε είδους  δωρεές,, κληρονοµιές, κληροδοσίες καθώς και κάθε  άλλου είδους 
εισφορά που αποσκοπεί στην πραγµάτωση των σκοπών του. 
·δ) Εισπράξεις από το αντίτιµο πραγµάτων η υπηρεσιών που θα παρέχονται από το 
Ίδρυµα. 
·ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του. 
 στ)Κάθε άλλη νόµιµη πρόσοδος». 
 
Με την αριθ.  17/2007 απόφαση του ∆. Σ. του πρώην ∆ήµου ∆ροσιάς τροποποιήθηκε το 
άρθρο 1 του Π. ∆. 193/2005 . 
Το αριθ.  198/2008 Προεδρικό ∆ιάταγµα δηµοσιεύθηκε στο αριθ.  266/τΑ/31-12-2008 
ΦΕΚ). 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 3852/2010(ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ): 
«τα ιδρύµατα και τα δηµοτικά και κοινοτικά Ν. Π. ∆. ∆.  που έχουν συσταθεί  από δήµο η 
κοινότητα που συνενώνεται, περιέρχονται αυτοδικαίως στον νέο δήµο από την έναρξη 
λειτουργίας τους». 
 
Οι δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες, οι µειωµένες επιχορηγήσεις  του ∆ήµου µας και η 
µέχρι σήµερα λειτουργία του Ιδρύµατος , επιβάλλουν  τον καθορισµό  της ετήσιας τακτικής 
επιχορήγησης του ∆ήµου µας στο ποσό κατ’ ελάχιστον των 20.000,00 ευρώ µε γνώµονα 
πάντα την  εύρυθµη λειτουργία του  προς όφελος των δηµοτών µας. 
 
Έχοντας υπόψη: 
-Την εισήγηση 
-Τις διατάξεις των άρθρου 93   Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ). 
Τις διατάξεις  των άρθρων 65 και 102  του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). 
-Τις  αριθ. 24 /2003 και 26/2004  αποφάσεις  του Κ. Σ. ∆ροσιάς. 
-Την αριθ.  17/2007 απόφαση του ∆.Σ. του πρώην ∆ήµου ∆ροσιάς. 
-Τα Π. ∆.193/2005 (235/τΑ/28-9-2005 ΦΕΚ) και 198/2008 (266/τΑ/31-12-2008 ΦΕΚ). 
-Την ανάγκη κωδικοποίησης των παραπάνω διαταγµάτων σε ενιαίο κείµενο λαµβάνοντας 
υπόψη την δηµιουργία του νέου Καλλικρατικού ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
Παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προβεί στη λήψη σχετικής απόφασης για: 
1) την τροποποίηση του άρθρου 5ου «ΠΟΡΟΙ» του αριθ.  193/2005 Π. ∆. «Σύσταση 
Κοινοτικού Ιδρύµατος µε την επωνυµία Κοινοτικός Οίκος Ευγηρίας  «ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΙ 
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ» ,όπως αυτό τροποποιήθηκε ως προς το άρθρο 1 µε το Π. ∆. 
198/2008   ως κατωτέρω: 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΟΡΟΙ 
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«·α)Η ετήσια επιχορήγηση του ∆ήµου ∆ιονύσου  ανερχόµενη στο ποσό κατ’ ελάχιστον των 
20.000,00 ευρώ 
·β)Τυχόν επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις  από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατικούς και 
διεθνείς οργανισµούς η άλλους φορείς. 
·γ)Οι κάθε είδους  δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες καθώς και κάθε  άλλου είδους 
εισφορά που αποσκοπεί στην πραγµάτωση των σκοπών του. 
·δ) Εισπράξεις από το αντίτιµο πραγµάτων η υπηρεσιών που θα παρέχονται από το 
Ίδρυµα. 
·ε)Πρόσοδοι από την περιουσία του. 
 στ)Κάθε άλλη νόµιµη πρόσοδος». 
Και  
2) Την προσθήκη: 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ. 
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου για το τρέχον έτος ύψους 20.000,00€ καθώς και για 
τα επόµενα έτη η οποία θα καλυφθεί για το έτος 2012 από σχετική πίστωση που θα 
εγγραφεί στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου στον Κ.Α. 00.6715.0015. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νοµιµότητας, η παρούσα απόφαση να 
δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
2) την κωδικοποίηση των Π.∆/των 193/2005 και 198/2008 µε τις ανωτέρω τροποποιήσεις 
και προσθήκες ως εξής: 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Συνιστάται στον ∆ήµο ∆ιονύσου του Νοµού Αττικής ∆ηµοτικό Ίδρυµα µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα µε το όνοµα  «∆ηµοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ και ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ». 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Σκοπός του ιδρύµατος είναι η περίθαλψη, η ηθική συµπαράσταση, η στέγαση, διατροφή 
και ψυχαγωγία των ηλικιωµένων δηµοτών του ∆ήµου ∆ιονύσου από 60 ετών και άνω. 
Το ίδρυµα µπορεί να αναπτύσσει προγράµµατα κοινωνικής φροντίδας κατ οίκον. 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Έδρα του ιδρύµατος είναι η ∆ηµοτική Κοινότητα ∆ροσιάς του ∆ήµου ∆ιονύσου.  
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
Περιουσία του ιδρύµατος είναι: 
1.Οικόπεδο εκτάσεως 690 τ. µ που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Παπάγου και 
Λ.Σταµάτας,  το οποίο αγοράσθηκε µετά από υπόδειξη της δωρήτριας Ελισάβετ 
Παπαγιαννοπούλου, η οποία  διέθεσε από το συνολικό ποσό της δωρεάς της (587.000 
ΕΥΡΩ) το ποσό των 440.000 ΕΥΡΩ για το σκοπό αυτό. 
2.Το κτίριο και οι εγκαταστάσεις που θα ανεγερθούν µε το εναποµένον από την αγορά  του 
οικοπέδου ποσό  των 147.000 ΕΥΡΩ  και τη συνδροµή του ∆ήµου καθώς και ο αναγκαίος 
εξοπλισµός για την λειτουργία του. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
α)Η ετήσια επιχορήγηση του ∆ήµου ∆ιονύσου  ανερχόµενη ανερχόµενη στο ποσό κατ’ 
ελάχιστον των 20.000,00 ευρώ. 
·β)Τυχόν επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις  από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατικούς και 
διεθνείς οργανισµούς η άλλους φορείς. 
·γ)Οι κάθε είδους  δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες καθώς και κάθε  άλλου είδους 
εισφορά που αποσκοπεί στην πραγµάτωση των σκοπών του. 
·δ) Εισπράξεις από το αντίτιµο πραγµάτων η υπηρεσιών που θα παρέχονται από το 
Ίδρυµα. 
·ε)Πρόσοδοι από την περιουσία του. 
 στ)Κάθε άλλη νόµιµη πρόσοδος. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 

1. Το ίδρυµα διοικείται από  επταµελές(7µελές) ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τριµελή (τριµελή) 
Εκτελεστική Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 226 εως 238 του Ν. 
3463/2006. 
 
2.Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από: 
Α)Τον ∆ήµαρχο η άλλο αιρετό η µη εκπρόσωπο που ορίζεται από αυτόν, ως Πρόεδρος. 
Β)∆ύο(2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από την µειοψηφία του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση που η µειοψηφία δεν υποδείξει Σύµβουλο, η 
εκείνος που έχει υποδειχθεί παραιτήθηκε χωρίς να αντικατασταθεί, εκλέγεται Σύµβουλος 
της πλειοψηφίας. 
Γ)∆ύο(2) ∆ηµότες µε επαγγελµατική η κοινωνική δράση η ειδικές γνώσεις σχετικές µε τους 
σκοπούς του ιδρύµατος. 
∆)Ένα (1) µέλος το οποίο ορίζεται από την δωρήτρια Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου  και 
είναι συγγενικό της πρόσωπο, εφ  όρου ζωής µε βαθµό συγγενείας Ε  εκ πλαγίου και σε 
περίπτωση  θανάτου ο/η απόγονος αυτού. 
Ε)Έναν (1) εκπρόσωπο  των εργαζοµένων στο Ίδρυµα, εφόσον απασχολούνται 
περισσότεροι από δέκα (10) εργαζόµενοι. Σε περίπτωση που οι εργαζόµενοι θα είναι κάτω 
των δέκα (10) και δεν θα εκπροσωπούνται, το µέλος αυτό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα 
εκπροσωπείται από έναν(1) επί πλέον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας. 
Στ)Ένα (1) από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ιδρύµατος να εκλέγεται από το ∆. 
Σ. ως Αντιπρόεδρος. 
3.Η θητεία των µελών είναι διετής. 
4.Το ίδρυµα εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε άλλη αρχή από τον Πρόεδρο η 
όταν αυτός απουσιάζει η κωλύεται από τον νόµιµο αναπληρωτή του. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ. 
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου για το τρέχον έτος ύψους 20.000,00€ καθώς και για 
τα επόµενα έτη η οποία θα καλυφθεί για το έτος 2012 από σχετική πίστωση που θα 
εγγραφεί στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου στον Κ.Α. 00.6715.0015. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νοµιµότητας, η παρούσα απόφαση να 
δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆. Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ ως ειδικός αγορητής της 
παράταξης «Αδέσµευτη ∆ηµοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Το ποσό µε 
το οποίο προβλέπεται να επιχορηγηθεί το εν λόγω ίδρυµα, στην περίπτωση και µόνο που 
θα λειτουργήσει ως οίκος ευγηρίας, υπό τις παρούσες «δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες» 
που επικαλείται επιλεκτικά ο εισηγητής µόνο για την περίπτωση αυτή  , είναι 
ανεπαρκέστατο. 
 Σε κάθε άλλη περίπτωση, φυσικά δεν θα επιχορηγείται το ίδρυµα µε το πιο πάνω ποσό 
επιχορήγησης που βάσει των σηµερινών οικονοµικών δεδοµένων του ∆ήµου ανέρχεται 
στο ύψος των 86.764,25 ευρώ. 
Κατόπιν των ανωτέρω, δεν συµφωνώ µε την εισήγηση, διότι δεν υπάρχει κανένας 
απολύτως λόγος τροποποίησης του άρθρου 5 του σχετικού Π.∆ που αφορά στους πόρους 
του ιδρύµατος».        
 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Τις διατάξεις  του άρθρου 102 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). 
� Τις  αριθ. 24 /2003 και 26/2004  αποφάσεις  του Κ. Σ. ∆ροσιάς. 
� Την αριθ.  17/2007 απόφαση του ∆.Σ. του πρώην ∆ήµου ∆ροσιάς. 
� Τα Π. ∆.193/2005 (235/τΑ/28-9-2005 ΦΕΚ) και 198/2008 (266/τΑ/31-12-2008 ΦΕΚ). 
� Την ανάγκη κωδικοποίησης των παραπάνω διαταγµάτων σε ενιαίο κείµενο 
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λαµβάνοντας υπόψη την δηµιουργία του νέου Καλλικρατικού ∆ήµου ∆ιονύσου. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών 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  ΨΗΦΟΥΣ 21 ΥΠΕΡ, 11 ΚΑΤΑ και 1 λΕΥΚΟ)  

Μειοψηφούντων των ∆. Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδη Αβραάµ, Ζαµάνη ∆ιονύσιου, 
Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπης, Πέππα Αγγελικής, Γιαρένη ∆ηµήτριου, Στάϊκου 
Θεόδωρου , Τσούκα Παναγιώτη, Παπαπαναγιώτου Ελένης, Μπούσµπουρα Αθανασίου, 
Σώκου Ζωής και Λουκάτου Παναγή για τους λόγους που αναλυτικά καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Ο ∆.Σ. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος δήλωσε λευκή ψήφο για τους λόγους που 
αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Εγκρίνει:  
1) την τροποποίηση του άρθρου 5ου «ΠΟΡΟΙ» του αριθ.  193/2005 Π. ∆. «Σύσταση 
Κοινοτικού Ιδρύµατος µε την επωνυµία Κοινοτικός Οίκος Ευγηρίας  «ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΙ 
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ» ,όπως αυτό τροποποιήθηκε ως προς το άρθρο 1 µε το Π. ∆. 
198/2008   ως κατωτέρω: 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΟΡΟΙ 
«·α)Η ετήσια επιχορήγηση του ∆ήµου ∆ιονύσου  ανερχόµενη στο ποσό κατ’ ελάχιστον των 
20.000,00 ευρώ 
·β)Τυχόν επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις  από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατικούς και 
διεθνείς οργανισµούς η άλλους φορείς. 
·γ)Οι κάθε είδους  δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες καθώς και κάθε  άλλου είδους 
εισφορά που αποσκοπεί στην πραγµάτωση των σκοπών του. 
·δ) Εισπράξεις από το αντίτιµο πραγµάτων η υπηρεσιών που θα παρέχονται από το 
Ίδρυµα. 
·ε)Πρόσοδοι από την περιουσία του. 
 στ)Κάθε άλλη νόµιµη πρόσοδος». 
Και  
2) Την προσθήκη: 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ. 
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου για το τρέχον έτος ύψους 20.000,00€ καθώς και για 
τα επόµενα έτη η οποία θα καλυφθεί για το έτος 2012 από σχετική πίστωση που θα 
εγγραφεί στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου στον Κ.Α. 00.6715.0015. 
 
2) την κωδικοποίηση των Π. ∆/των 193/2005 και 198/2008 µε τις ανωτέρω τροποποιήσεις 
και προσθήκες ως εξής: 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Συνιστάται στον ∆ήµο ∆ιονύσου του Νοµού Αττικής ∆ηµοτικό Ίδρυµα µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα µε το όνοµα  «∆ηµοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ και ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ». 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Σκοπός του ιδρύµατος είναι η περίθαλψη, η ηθική συµπαράσταση, η στέγαση, διατροφή 
και ψυχαγωγία των ηλικιωµένων δηµοτών του ∆ήµου ∆ιονύσου από 60 ετών και άνω. 
Το ίδρυµα µπορεί να αναπτύσσει προγράµµατα κοινωνικής φροντίδας κατ οίκον. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Έδρα του ιδρύµατος είναι η ∆ηµοτική Κοινότητα ∆ροσιάς του ∆ήµου ∆ιονύσου.  
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
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Περιουσία του ιδρύµατος είναι: 
1.Οικόπεδο εκτάσεως 690 τ.µ που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Παπάγου και 
Λ.Σταµάτας,  το οποίο αγοράσθηκε µετά από υπόδειξη της δωρήτριας Ελισάβετ 
Παπαγιαννοπούλου, η οποία  διέθεσε από το συνολικό ποσό της δωρεάς της (587.000 
ΕΥΡΩ) το ποσό των 440.000 ΕΥΡΩ για το σκοπό αυτό. 
2.Το κτίριο και οι εγκαταστάσεις που θα ανεγερθούν µε το εναποµένον από την αγορά  του 
οικοπέδου ποσό  των 147.000 ΕΥΡΩ  και τη συνδροµή του ∆ήµου καθώς και ο αναγκαίος 
εξοπλισµός για την λειτουργία του. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
α)Η ετήσια επιχορήγηση του ∆ήµου ∆ιονύσου  ανερχόµενη ανερχόµενη στο ποσό κατ’ 
ελάχιστον των 20.000,00 ευρώ. 
·β)Τυχόν επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις  από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατικούς και 
διεθνείς οργανισµούς η άλλους φορείς. 
·γ)Οι κάθε είδους  δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες καθώς και κάθε  άλλου είδους 
εισφορά που αποσκοπεί στην πραγµάτωση των σκοπών του. 
·δ) Εισπράξεις από το αντίτιµο πραγµάτων η υπηρεσιών που θα παρέχονται από το 
Ίδρυµα. 
·ε)Πρόσοδοι από την περιουσία του. 
 στ)Κάθε άλλη νόµιµη πρόσοδος. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

1. Το ίδρυµα διοικείται από  επταµελές(7µελές) ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τριµελή (τριµελή) 
Εκτελεστική Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 226 έως 238 του Ν. 
3463/2006. 
 
2.Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από: 
Α)Τον ∆ήµαρχο η άλλο αιρετό η µη εκπρόσωπο που ορίζεται από αυτόν, ως Πρόεδρος. 
Β)∆ύο(2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από την µειοψηφία του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση που η µειοψηφία δεν υποδείξει Σύµβουλο, η 
εκείνος που έχει υποδειχθεί παραιτήθηκε χωρίς να αντικατασταθεί, εκλέγεται Σύµβουλος 
της πλειοψηφίας. 
Γ)∆ύο(2) ∆ηµότες µε επαγγελµατική η κοινωνική δράση η ειδικές γνώσεις σχετικές µε τους 
σκοπούς του ιδρύµατος. 
∆)Ένα (1) µέλος το οποίο ορίζεται από την δωρήτρια Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου  και 
είναι συγγενικό της πρόσωπο, εφ  όρου ζωής µε βαθµό συγγενείας Ε  εκ πλαγίου και σε 
περίπτωση  θανάτου ο/η απόγονος αυτού. 
Ε)Έναν (1) εκπρόσωπο  των εργαζοµένων στο Ιδρυµα, εφόσον απασχολούνται 
περισσότεροι από δέκα (10) εργαζόµενοι. Σε περίπτωση που οι εργαζόµενοι θα είναι κάτω 
των δέκα (10) και δεν θα εκπροσωπούνται, το µέλος αυτό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα 
εκπροσωπείται από έναν(1) επί πλέον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας. 
Στ)Ένα (1) από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ιδρύµατος να εκλέγεται από το ∆. 
Σ. ως Αντιπρόεδρος. 
3.Η θητεία των µελών είναι διετής. 
4.Το ίδρυµα εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε άλλη αρχή από τον Πρόεδρο η 
όταν αυτός απουσιάζει η κωλύεται από τον νόµιµο αναπληρωτή του. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ. 
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου για το τρέχον έτος ύψους 20.000,00€ καθώς και για 
τα επόµενα έτη η οποία θα καλυφθεί για το έτος 2012 από σχετική πίστωση που θα 
εγγραφεί στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου στον Κ.Α. 00.6715.0015. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νοµιµότητας, η παρούσα απόφαση να 
δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                                  ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                      ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
                                                                       ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) 
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 

        ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
 ΓΙΑΡΕΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 

       ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
       ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.        

ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.      
Ακριβές Αντίγραφο 

Άγιος Στέφανος 12/06/2012 
Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 

Στάϊκος Θεόδωρος 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Κοινοποίηση 
Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
-Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ηµοτικό Ίδρυµα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε το όνοµα  «∆ηµοτικός Οίκος 
Ευγηρίας ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ και ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ». 
-∆ηµοτική Κοινότητα ∆ροσιάς. 


