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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..13η/2013..  

της ..28 ης/05/2013.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..100/2013.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..28ης/05/2013.. της ..13ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής  συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..28η Μαΐου 2013.. ηµέρα ..Τρίτη... και ώρα ..19:00.. 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. ..16079/24-05-2013.. 
πρόσκληση 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 άρθρου 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 
καθώς και στο θέµα που τέθηκε Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 
 

 Θέµα Εκτός Ηµερήσιας: «Κατάργηση των Οργανισµών των Νοµικών Προσώπων των Ο.Τ.Α.» 
ΘΕΜΑ 1ο: «2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού οε 2013». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2013 ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 3ο:  «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Εισήγηση για την προµήθεια υπηρεσιών ταχυδροµείου για την αποστολή ειδοποιητηρίων 
λογαριασµών ύδρευσης». 
ΘΕΜΑ 5ο:  «Μελέτη αξιοποίησης χώρου ΤΥΠΕΤ». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηµατικής επιχορήγησης σε συλλόγους και σωµατεία 
µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Ορισµός αναπληρωτή γραµµατέα της επιτροπής συµβιβαστικής επίλυσης φορολογικών 
διαφορών του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980 όπως ισχύει, που ορίσθηκε µε την 27/2013 απόφαση  
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση του Σχεδίου Πολιτικού Σχεδιασµού Εκτάκτων Αναγκών για το έτος 2013». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης για υπογραφή σύµβασης µε την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» 
ΘΕΜΑ 10ο: «∆ιαγραφές Χρεώσεων βεβαιωτικών Καταλόγων». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αγορά ακινήτου για τη δηµιουργία Νέου Κοιµητηρίου στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου 
Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 12ο:  «Ορισµός ∆. Σ. και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Η ΕΣΤΙΑ». 
 

� ΘΕΜΑ 13ο: «Ορισµός ∆. Σ. και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆  µε την 
επωνυµία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Ο 
ΘΕΣΠΙΣ». 
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            Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. µέλη 
του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..31.. ήτοι: 

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν η πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου 
Στεφάνου κ. Λυκάκη Γεωργία καθώς και ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. 
Λινάρδος Μιχαήλ. 
 
Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆. Σ. κ. κ.  Κατσίγιαννη Σοφία, Λίτσας Αθανάσιος, Μπούσµπουρας Αθανάσιος και Νικητόπουλος 
Ιωάννης απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

• Ο ∆.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής και Τσούκας απουσίαζαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του 2ου Θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
4ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
των θεµάτων 2,3,4 και 6. 

 
Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Πέππας Νικόλαος, Σακελλαρίου ∆ιονύσιος, Ποτίδης Χρήστος και 
Καρυστινός Νικόλαος  προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Θέµατος 
Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
3. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
4. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
5. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
6. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
7. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
8. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
9. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

10. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
11. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
12. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
13. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
14. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
15. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
16. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
17. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
18. ΓΙΑΡΕΝΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
19. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
20. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
21. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).     
22. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
23. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
24. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
25. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
26. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.   
27. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
28. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
29. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
30. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
31. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
3. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
6. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ. 
7. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
8. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
9. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

10. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
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• Η ∆.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα -Σοφία  προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του  3ου θέµατος της 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης.  

 
Αποχωρήσεις 
• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Πέππας Νικόλαος, Κοκµοτός Βασίλειος, Σώκου Παναγής και Λουκάτος Παναγής 
αποχώρησαν  από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 10ου θέµατος. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Ποτίδης Χρήστος, Σαραντάκη Θεοδώρα, Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, Σωτηρίου 
Σακελλάριος, Πέππα Αγγελικά, Στάϊκος Θεόδωρος, Σπηλιώτης Σπυρίδωνας, Ζυγούνας Γεώργιος, 
Κουριδάκης Κωνσταντίνος και Φέρµελη Λυδία αποχώρησαν  από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης του 9ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
8ου θέµατος. 

• Η ∆.Σ. κ. Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του 5ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος αποχώρησε  από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
11ου θέµατος. 

 
� Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο  κ. Πατσάκας Επαµεινώνδας, υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το 6ο Θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε θέµα «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηµατικής 
επιχορήγησης σε συλλόγους και σωµατεία µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου 
∆ιονύσου» προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 1ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης δεδοµένων ότι 
παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση εκπρόσωποι των αθλητικών και Πολιτιστικών συλλόγων. 

� Τα θέµατα 11, 12 και 13 συζητήθηκαν εκτός της σειράς των στην Ηµερήσια ∆ιάταξη και λόγω του 
πεπερασµένου της ώρας προτάχθηκαν κατόπιν αιτήµατος που εξέφρασαν κάποιοι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι, συγκεκριµένα το 13ο θέµα µε τίτλο: «Ορισµός ∆. Σ. και εκλογή Προέδρου και 
Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆  µε την επωνυµία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Ο ΘΕΣΠΙΣ» συζητήθηκε µετά το 8ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και 
ακολούθησε το 12ο µε τίτλο: «Ορισµός ∆. Σ. και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Η ΕΣΤΙΑ» και 
κατόπιν το 11ο µε τίτλο: «Αγορά ακινήτου για τη δηµιουργία Νέου Κοιµητηρίου στη ∆ηµοτική 
Ενότητα Αγίου Στεφάνου». 

 
..Αριθ. Απόφασης: ..100/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 13ο: «Ορισµός ∆. Σ. και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆  µε την 

επωνυµία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Ο 
ΘΕΣΠΙΣ». 

 
 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..13ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο 
∆ήµαρχο κ. Καλαφατέλη Ιωάννη για να προβεί στην εισήγηση. 
 
Ο ∆ήµαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης ανέπτυξε το θέµα και  είπε  τα  εξής: 
 
Με την αριθ. 19/13-2-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ορίσθηκαν τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και εξελέγη ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Ν. Π. ∆. ∆. (άρθρο 103 παρ. 4  του Ν. 
3852/2010) µε την επωνυµία  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Ο ΘΕΣΠΙΣ». 
Με την αριθ. οικ. 23655/19805/26-4-2013 (επισυναπτόµενη) απόφαση του Γ.Γ Περιφέρειας Αττικής : 
έγινε δεκτή η από 28-2-2013 προσφυγή του Αβραάµ Πασιπουλαρίδη αποδεχόµενη τον ισχυρισµό, 
ότι: κατά παράβαση των διατάξεων του αρ. 240 παρ. 1 του 3463/2006 που ορίζουν ότι «Τα δηµοτικά 
ή κοινοτικά νοµικά πρόσωπα…ορίζονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο…», κατά τη λήψη 
της ανωτέρω απόφασης τα µέλη του εν λόγω Ν. Π. ∆. ∆. δεν ορίστηκαν µε έγκριση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου καθώς η πρόταση του ∆ηµάρχου(και λοιπών) δεν τέθηκε σε ψηφοφορία. Ακυρώνει δε 
την αριθ. 19/2013 απόφαση ∆Σ ως ληφθείσα κατά παράβαση τύπων της διαδικασίας.  
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Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και για την εύρυθµη λειτουργία του Νοµικού Προσώπου υποβάλλουµε 
την κατωτέρω εισήγηση: 
 
 

Με την αριθµ. 41/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπως τροποποιήθηκε και 
κωδικοποιήθηκε µε την 79/2011 Α. ∆. Σ. συστάθηκε Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την 
επωνυµία «‘Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου 'Ο ΘΕΣΠΙΣ' (ΦΕΚ 
694/τΒ/29-4-2011)».  

 
Στο άρθρο 6 «∆ιοίκηση-Θητεία» της ανωτέρω απόφασης ορίζεται ότι το νοµικό πρόσωπο διοικείται 
από 15µελές συµβούλιο αποτελούµενο από:  
- Πέντε (5) αιρετούς µε τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη 
µειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
- ∆έκα (10) µέλη δηµότες ή κατοίκους του ∆ήµου που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νοµικού 
προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελµατική εµπειρία η οποία συνάδει µε τον σκοπό του 
Νοµικού Προσώπου  ‘‘Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου 'Ο ΘΕΣΠΙΣ'. 
 
- Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζοµένων του Νοµικού Προσώπου όταν καταστεί δυνατόν να 
συµπεριληφθεί στο ∆.Σ. Θα αντικαταστήσει ένα (1) µέλος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Λοιπά θέµατα διοίκησης ρυθµίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006(Κ. ∆. Κ.) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής και λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση 
του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Μετά τον ορισµό των µελών το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη αυτά τον 
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων. 
Κατόπιν των ανωτέρω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λάβει υπόψη του: 

1) Τη συστατική απόφαση του νοµικού προσώπου όπως τροποποιήθηκε. 
2) τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ.) όπως συµπληρώθηκε και ισχύει µε 

τις διατάξεις του άρθρου 20παρ. 16 του Ν.3731/2008. 
 
θα πρέπει να ορίσει, για τη διετία 2013-2014, τα µέλη του ∆. Σ. µε τους αναπληρωτές τους. Μετά τον 
ορισµό των µελών θα πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εκλέξει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο 
του Νοµικού Προσώπου. 

 
Υπενθυµίζεται ότι στις περιπτώσεις διορισµού ή υποδείξεως από το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και 

τους Ο.Τ.Α., µελών διοικητικών συµβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.∆.∆. ή 
Ν.Π.Ι.∆.., τα οποία συγκροτούνται  µετά την 12η Σεπτεµβρίου 2000, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά 
και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο, για κάθε φύλο, µε το 1/3 τουλάχιστον των οριζόµενων από το ∆ήµο 
ή την Κοινότητα µελών (άρθρο 6, παρ 1, εδ. β, Ν 2839/2000).  
 
Ο ∆ήµαρχος πρότεινε ως µέλη του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία ‘‘Οργανισµός Νεολαίας, 
Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου 'Ο ΘΕΣΠΙΣ' τους κ. κ. 
 

Τακτικά Μέλη ∆.Σ.       Αναπληρωµατικά Μέλη 
1. Καρυστινός Νικόλαος                             1. Κανατσούλης  Ιωάννης 
2. Παλιγγίνης Κωνσταντίνος                      2. Κατσίγιαννη Σοφία 
3. Χιώτης Ηρακλής                                       3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Παπαχαρτοφύλλη Ευθαλία                   4. Γουναρίδου Χαρίκλεια 
5. Γεννηµατά Ευαγγελία                             5. Συρανίδης Νικόλαος 
6. Μωραϊτη Ιωάννα                                     6. Ευθυµιοπούλου Μαρία 
7. Λακαφώση Παναγιώτα                           7. Ζερδές Λουκάς 
8. Λαµπρινουδάκης Βασίλειος                   8. Γεωργιάδης Βασίλειος 
9. Φερεντίνος Χρήστος                                 9. Γιδαράκου Θεοδώρα 
10. ∆αρδαµάνης Βασίλειος                          10. Μπακοδήµος Περικλής     
11. Τσαχαλίδης Πέτρος                                14. Ψύλλας παναγιώτης 
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12. Αναστασοπούλου Ευφροσύνη             15. Παναγοπούλου –Μασούρη Ειρήνη 
 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ ως ειδικός αγορητής της παράταξης 
«Αδέσµευτη ∆ηµοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Μετά την απόρριψη των υπ’ αριθ. 
18 και 19/2013 σχετικών µε το θέµα αυτό και το επόµενο, αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε 
τις υπ’ αριθ. πρωτ. 19408/16436/26-04-2013 και 23655/19805/26-04-2013 Αποφάσεις του Γ. Γ. 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής αντίστοιχα, για µία ακόµη φορά, η διοίκηση του ∆ήµου φέρνει το 
παρόν θέµα προς συζήτηση στο ∆.Σ. δίχως να προηγηθεί κανένας απολύτως διάλογος και 
διαβούλευση, προκειµένου να εξευρεθεί η βέλτιστη σύνθεση των διοικήσεων των Ν. Π., προς όφελος 
των πολιτών. Είναι προφανές ότι αυτό δεν έγινε, διότι ο ∆ήµαρχος, που εισηγείται και το θέµα, και 
τώρα, εκ των ενόντων, θα προσπαθήσει πρωτίστως να διατηρήσει τις ισορροπίες εντός της 
παράταξης του και να προσελκύσει και προωθήσει στελέχη αυτής  για να γίνουν ευρέως γνωστοί στο 
∆ήµο και έτσι να αυξήσουν την εκλογική τους πελατεία, αγνοώντας  παντελώς τα συµφέροντα των 
κατοίκων του ∆ήµου.               
Καταγγέλλω για µία ακόµη φορά την απαράδεκτη αυτή νοοτροπία και αυταρχισµό που διέπει τον 
∆ήµαρχο  και  συνολικά  τη  ∆ιοίκηση  του 
∆ήµου.                                                                                            
Για εµάς αυτό που προέχει, πολύ περισσότερο υπό την παρούσα δυσµενή  συγκυρία που µαστίζει 
την χώρα µας, είναι η διαφάνεια, η χρηστή διοίκηση και η εξυπηρέτηση των συµφερόντων των 
πολιτών και όχι των παραταξιακών και προσωπικών µας συµφερόντων. 
Kατά την συζήτηση των αντίστοιχων θεµάτων ορισµού των µελών και προέδρου και αντιπροέδρου 
των Σχολικών Επιτροπών, είχαµε προτείνει να προηγηθεί διαβούλευση. Το γεγονός ότι, όπως και 
τότε έτσι και τώρα ο ∆ήµαρχος δεν την υιοθέτησε, δηλώνει ότι έχει εξασφαλισµένη την πλειοψηφία 
και  αυτό του επιτρέπει να αγνοεί παντελώς τις συναινετικές διαδικασίες και να κάνει ότι εξυπηρετεί τα 
παραταξιακά του συµφέροντα, αδιαφορώντας πλήρως για τα συµφέροντα των κατοίκων». 
 
Κατόπιν το λόγο πήρε ο ∆.Σ. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος ως ειδικός αγορητής της παράταξης 
«Συµµαχία για τον πολίτη» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: « Κύριε Πρόεδρε και εµείς από την 
πλευρά µας πιστεύουµε, όπως άλλωστε το έχουµε δηλώσει, ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να 
υπάρχουν και να λειτουργούν τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου που εποπτεύονται από τον 
∆ήµο. Για τον λόγο αυτό και στο µέτρο των δυνατοτήτων µας θα καταβάλλουµε κάθε δυνατή 
προσπάθεια, συνδροµή και βοήθεια για την συνέχιση της λειτουργίας τους. 
 Βέβαια, η δική µας άποψη για τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου είναι εντελώς 
διαφορετική. Πιστεύουµε ότι τα Νοµικά Πρόσωπα θα πρέπει κάποια στιγµή να πάψουν να αποτελούν 
ένα άλλο χέρι της ∆ιοίκησης που αποσκοπεί στην επίτευξη των στενών δηµοτικών πολιτικών στόχων 
και σκοπών του ∆ηµάρχου και της πλειοψηφούσας παράταξης. Το σφιχτό αγκάλιασµα ∆ιοίκησης, 
Νοµικού Προσώπου και ∆ήµου φαλκιδεύει την ουσιαστική αξία της αποκεντρωµένης λειτουργίας τους 
και τελικά τα Νοµικά Πρόσωπα γίνονται φορείς κακής διοίκησης. 
 Πάγια λοιπόν θέση της δηµοτικής µας παράταξης είναι η προκήρυξη των θέσεων του 
Προέδρου και Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Νοµικών Προσώπων. Η στελέχωσή 
τους µε δηµότες πολίτες που µπορούν να προσφέρουν πραγµατικά και που θα είναι απαλλαγµένοι 
από την όποια δηµαρχιακή εξάρτηση.  
 Για τον λόγο αυτόν εµείς προτείνουµε και αυτή την τελευταία στιγµή να καταβληθεί κάθε 
δυνατή προσπάθεια να εξευρεθεί µία κοινά αποδεκτή πρόταση από όλες τις δηµοτικές παρατάξεις 
και τους ανεξάρτητους συναδέλφους. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ 
θα καταψηφίσει, σύµφωνα και µε τη σχετική απόφαση του συµβουλίου διοίκησής της, σε κάθε άλλη 
πρόταση που θα προέρχεται από οργανωµένα σύνολα ή δηµοτικές παρατάξεις. 
 Εµείς από την πλευρά µας, και σύµφωνα µε το άρθρο 240 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και εν 
γνώσει των περιορισµών του άρθρου 227 παρ. 5, προτείνουµε ωστόσο τους παρακάτω πολίτες 
δηµότες για το Νοµικό Πρόσωπο ΘΕΣΠΙ: Την κ. Ναυσικά Πύρρου για τακτικό µέλος και την κ. Μιµή 
Φορµόζη για αναπληρωµατικό µέλος».  
  
Έπειτα λαβούσα το λόγο η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή ως ειδική αγορητής της παράταξης «Λαϊκή 
Συσπείρωση ∆ιονύσου»  και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Την άποψή µας για την δουλειά των 
Νοµικών Προσώπων, την έχουµε εκφράσει, ότι απλά διαχειρίζονται µία κατάσταση, προσπαθούν να 
συµµαζέψουν ασυµµάζευτα πολλές φορές λόγω και της υποχρηµατοδότησης, λόγω και των 
αρµοδιοτήτων κλπ.Εµείς προτείνουµε για τακτικό τον Λουκάτο τον Παναγή και αναπληρωµατικό τον 
Παπαναστασάτο τον Παύλο. 
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Τέλος η ∆.Σ. κ. Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπη εκπροσωπώντας την παράταξη «Αδέσµευτη 
∆ηµοτική Κίνηση» πρότεινε τον κ. Ζαµάνη µε αναπληρωτή τον κ. Κοκµοτό. Την κ. Ρηγοπούλου µε 
αναπληρωτή τον κ. Καµινάρη. Τον κ. Οικονόµου µε αναπληρωτή τον κ. Ρέππα. 
 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Την τελικώς διαµορφωθείσα πρόταση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) 

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Την αριθ. 19/13-2-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ορίστηκαν τα µέλη 

του ∆. Σ. του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία: «‘Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού 
∆ήµου ∆ιονύσου 'Ο ΘΕΣΠΙΣ' 

� Την αριθ. οικ. 23655/19805/26-4-2013 απόφαση του Γ. Γ. Περιφέρειας Αττικής. 
� Την αριθ. 41/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπως τροποποιήθηκε και 

κωδικοποιήθηκε µε την 79/2011 Α. ∆. Σ. συστάθηκε Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την 
επωνυµία «‘Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου 'Ο ΘΕΣΠΙΣ' (ΦΕΚ 
694/τΒ/29-4-2011)». 

� Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006(Κ. ∆. Κ.). 
� Τη συστατική απόφαση του νοµικού προσώπου όπως τροποποιήθηκε. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ.) όπως συµπληρώθηκε και ισχύει µε τις 

διατάξεις του άρθρου 20παρ. 16 του Ν.3731/2008. 
� 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  ψήφους 18 υπέρ, 11 Κατά και 6 Λευκές 
Μειοψηφούντων των κ. κ. ∆.Σ. Πασιπουλαρίδη Αβραάµ, Ζαµάνη ∆ιονυσίου, Σωτηρίου Σακελλάριο, 
Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπης, Κοκµοτού Βασιλείου, Πέππα Αγγελικής, Στάϊκου Θεοδώρου, 
Τσούκα Παναγιώτη, Παπαπαναγιώτου Ελένης(Λένας), Κυριακόπουλου Αθανάσιος και Τσαλτούµη 
Κυριακής για τους λόγους που  ανάφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Οι  ∆.Σ. κ. κ. Σώκου Ζωή, Λουκάτος Παναγής, Σπηλιώτης Σπυρίδωνας, Ζυγούνας Γεώργιος, 
Κουριδάκης Κωνσταντίνος και Φέρµελη Λυδία δήλωσαν λευκή ψήφο  για τους λόγους που  ανάφεραν 
στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
1. Ορίζει, για τη διετία 2013-2014, τα µέλη του ∆. Σ. µε την επωνυµία «‘Οργανισµός Νεολαίας, 
Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου 'Ο ΘΕΣΠΙΣ' µε τους αναπληρωτές τους ως κατωτέρω: 
 

Τακτικά Μέλη ∆.Σ.       Αναπληρωµατικά Μέλη 
1. Καρυστινός Νικόλαος                             1. Κανατσούλης  Ιωάννης 
2. Παλιγγίνης Κωνσταντίνος                       2. Κατσίγιαννη Σοφία 
3. Χιώτης Ηρακλής                                     3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ζαµάνης ∆ιονύσιος                                 4. Κοκµοτός Βασίλειος 
5. Λουκάτος Παναγής                                 5. Παπαναστασάτος Παύλος 
6. Πύρρου Ναυσικά                                    6. Φορµόζη ∆ήµητρα 
7. Παπαχαρτοφύλλη Ευθαλία                    7. Γουναρίδου Χαρίκλεια 
8. Γεννηµατά Ευαγγελία                             8. Συρανίδης Νικόλαος 
9. Μωραϊτη Ιωάννα                                    9. Ευθυµιοπούλου Μαρία 
10. Λακαφώση Παναγιώτα                          10. Ζέρδες Λουκάς 
11. Λαµπρινουδάκης Βασίλειος                   11. Γεωργιάδης Βασίλειος 
12. Φερεντίνος Χρήστος                              12. Γιδαράκου Θεοδώρα 
13. ∆αρδαµάνης Βασίλειος                          13. Μπακοδήµος Περικλής     
14. Τσαχαλίδης Πέτρος                                14. Ψύλλας παναγιώτης 
15. Αναστασοπούλου Ευφροσύνη               15. Παναγοπούλου –Μασούρη Ειρήνη 
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2. Εκλέγει από τα ανωτέρω µέλη του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «‘Οργανισµός Νεολαίας, 
Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου 'Ο ΘΕΣΠΙΣ' µε ψήφους 18 Υπέρ, 5 Κατά και 12 λευκές : 
• Πρόεδρο τον κ. Καρυστινό Νικόλαο  και  
3. Με ψήφους 17 Υπέρ, 5 Κατά και 13 Λευκές ∆εν εκλέχθη  Αντιπρόεδρος ο Υποψήφιος κ. 
∆αρδαµάνης Βασίλειος. 
 
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.       ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
      ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.     
      ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 

ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 

Ακριβές Αντίγραφο 
Άγιος Στέφανος 04/06/2013 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
Καρασαρλής Αναστάσιος 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τµήµα πληροφορικής, µε την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου.  

Κοινοποίηση 
- Ν.Π.∆.∆. Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου 'Ο ΘΕΣΠΙΣ'. 
- Τακτικά και Αναπληρωµατικά Μέλη του ∆Σ του Ν.Π.∆.∆. 


