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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..14η/2013..  

της ..05 ης/06/2013.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..105/2013.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..05ης/06/2013.. της ..14ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής  συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..5η  Ιουνίου 2013.. ηµέρα ..Τετάρτη... 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. ..17496/31-05-2013.. 
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: 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Κοινωνική 

Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ». 
 
ΘΕΜΑ 2ο: «Εκλογή Αντιπροέδρου Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και 
Πολιτισµού» ∆ήµου ∆ιονύσου « Ο ΘΕΣΠΙΣ». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση του 
υπάρχοντος ∆ηµοτικού Καταστήµατος και της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του ∆ήµου» της ∆. Κ. 
∆ροσιάς». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «∆ιαµόρφωση-περιµάνδρωση 
τµήµατος ∆ηµ. Χώρου στο Ο. Τ. 32» της ∆. Κ. ∆ροσιάς». 
ΘΕΜΑ 5ο:«α)Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού 
∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης». 
β) Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρου έργου». 
ΘΕΜΑ 6ο:«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση 
αγωγών αµιάντου» ∆. Κ. Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας µηχανολογικού εξοπλισµού για τα δίκυκλα 
οχήµατα της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών». 

 
            Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. µέλη 
του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..33.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
3. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
4. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
6. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
7. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
8. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
9. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
10. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
11. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
12. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
13. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
14. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
15. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
3. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ. 
5. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
6. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ 
7. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
8. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

 
 

 
 

 
 
 



 2 

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν η πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου 
Στεφάνου κ. Λυκάκη Γεωργία, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, 
η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιονύσου κ. Κακούρη Ιωάννα 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 και Νικητόπουλος Ιωάννης είχαν ειδοποιήσει το προεδρείο για την 
αδυναµία τους να παρευρεθούν στη συνεδρίαση και απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συνεδρίασης. 

• Οι ∆. Σ. κ. κ. Μαγγίνα Στέλλα- Σοφία, Σωτηρίου Σακελλάριος και Μπούσµπουρας Αθανάσιος 
απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 5ου 
θέµατος. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Στάϊκος Θεόδωρος  και Λουκάτος Παναγής απουσίαζαν από τη συνεδρίαση κατά τη 
συζήτηση του 4ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ροΐδης Αθανάσιος απουσίαζε  από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των θεµάτων 4 και 
5. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος απουσίαζε  από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 6ου 
θέµατος. 

 
Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Πέππας Νικόλαος και  Ποτίδης Χρήστος προσήλθαν στη συνεδρίαση 
κατά τη διάρκεια της ενηµέρωσης που έκανε στο σώµα ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Κρυονερίου . 

 
Αποχωρήσεις 
• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Ποτίδης Χρήστος και Κουριδάκης Κωνσταντίνος αποχώρησαν  από τη συνεδρίαση 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 8ου θέµατος. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Πέππα Αγγελική και Τσούκας Παναγιώτης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση 
αποχώρησαν  από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέµατος. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος, Κυριακόπουλος Αθανάσιος και Τσαλτούµη Κυριακή αποχώρησαν 
από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4ου θέµατος. 

 
 
 
 

16. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
17. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
18. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
19. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
20. ΓΙΑΡΕΝΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
21. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
22. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
23. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).     
24. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
25. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
26. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
27. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
28. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.   
29. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
30. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
31. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
32. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
33. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
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� Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η  κ.  Κυριακούλη Ελευθερία, υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

 
..Αριθ. Απόφασης: ..105/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Κοινωνική 

Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ». 
 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..1ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο 
∆ήµαρχο κ. Καλαφατέλη Ιωάννη για να προβεί στην εισήγηση. 
 
Ο ∆ήµαρχος ανέπτυξε το θέµα και είπε τα εξής: 

Με την αριθ. 40/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπως τροποποιήθηκε και 
κωδικοποιήθηκε µε την 78/2011 Α.∆.Σ συστάθηκε Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την 
επωνυµία «Κοινωνική Προστασία, Aλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου 'Η ΕΣΤΙΑ'» (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:  
- Έξι (6) αιρετούς µε τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων τρείς (3) τουλάχιστον ορίζονται από τη 
µειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
- Οκτώ (8) 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  ‘Κοινωνική Προστασία, αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου 'Η ΕΣΤΙΑ'. 
- Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων του Νοµικού Προσώπου.. 
 
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 N. 3463/2006 (Κ∆Κ) όπως συµπληρώθηκε και ισχύει µε τις 

διατάξεις του άρθρου 20παρ. 16 του N.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. 
 

Με την αριθ.  101/28-5-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ορίσθηκαν τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆ (άρθρο 103 παρ. 4  του Ν. 3852/2010) µε την επωνυµία  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» ως 
κατωτέρω: 

Τακτικά µέλη ∆Σ 
1. Γαρεφαλάκης Εµµανουήλ 
2. Ίσσαρης Γργηγόριος 
3. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 
4. Στάϊκος Θεόδωρος 
5. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 
6. Μαντζαρίδη Γ. 
7. Στέφου Βαλασία 
8. Ρεπούλης Μιχαήλ 
9. Παπανικολόπουλος Λάµπρος 
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10. Βουτσά Βιργινία 
11. Γιαλέρης Αντώνιος 
12. Ασκητής Αντώνιος 
13. Κόλιας Κωνσταντίνος 
14. Χάλαρης Απόστολος 
15. Θωµαΐδου Αικατερίνη 

 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και για την εύρυθµη λειτουργία του Νοµικού Προσώπου 

παρακαλούµε για την εκλογή ενός εκ των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ν.π. στη θέση του 
Προέδρου και ενός µέλους στη θέση του Αντιπροέδρου αυτού. 
 
Ο ∆ήµαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης πρότεινε τον ∆.Σ. κ. Γαρεφαλάκη Εµµανουήλ για τη θέση του 
Πρόεδρου και τον  ∆.Σ.κ. Ίσσαρη Γρηγόριο για τη θέση του αντιπροέδρου του Ν.Π.∆.∆. µε την 
επωνυµία  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»    
 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆.Σ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη ως ειδική αγορητής της παράταξης 
«Συµµαχία για τον Πολίτη» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Κύριε Πρόεδρε, εµείς µε την από 
1.5.2013 επιστολή µας την οποία ανακοινώσαµε σε όλες τις δηµοτικές παρατάξεις και όλους τους 
ενδιαφερόµενους φορείς, σας ζητούσαµε την σύγκληση έκτακτου ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε µοναδικό 
θέµα την "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την στελέχωση των Προεδρείων των Νοµικών 
Προσώπων «ΘΕΣΠΙΣ» και «ΕΣΤΙΑ». 
 Στην εν λόγω επιστολή µας επισηµαίναµε τις τεράστιες ευθύνες που έχει ο κ. ∆ήµαρχος 
καθώς και την σκληρή και άκαµπτη στάση που ακολουθεί, να έχει και να επιδεικνύει η σηµερινή 
∆ιοίκηση του ∆ήµου, χωρίς να έχει ακόµη αντιληφθεί σε ποιό έσχατο σηµείο έχει πλέον φθάσει, αλλά 
και την σοβαρότητα του θέµατος, καθώς και τις επιπτώσεις του στην κοινωνία. 
 Τέλος, κάναµε για µία ακόµη φορά έκκληση προς όλους για εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης 
προς άρση του αδιεξόδου στο οποίο  έχουν περιέλθει σήµερα τα Νοµικά Πρόσωπα µε την συµµετοχή 
στην συνεδρίαση τόσο των εκπροσώπων των εργαζοµένων, της ∆ιευθύντριας των Παιδικών 
Σταθµών αλλά και των δηµοτών που έχουν άµεση σχέση µε το µεγάλο πρόβληµα της λειτουργίας 
των σταθµών. 
 Κύριε Πρόεδρε, χρειάζεται συναίνεση, ώστε η απόφαση που θα πάρουµε σήµερα να µην 
προσβληθεί. Να λειτουργήσει και να λειτουργήσουν τα Νοµικά Πρόσωπα στα σοβαρά. Γι' αυτό και οι 
δικές σας οι προσπάθειες προς τα εκεί έκλιναν, στο να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση. 
 Αφού λοιπόν µέχρι στιγµής η ∆ιοίκηση έχει το ένα θεσµικό πρόσωπο, τον ΘΕΣΠΙ, και έχει και 
τα µέλη των δύο ∆ιοικήσεων, µε την κατανοµή σήµερα των εδρών στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, δεν 
δικαιούται και η αντιπολίτευση µία ∆ιοίκηση; Νοµίζουµε όλοι ότι την δικαιούται. 
 Εµείς λοιπόν προτείνουµε για Πρόεδρο της ΕΣΤΙΑΣ ένα µέλος της αντιπολίτευσης, ο οποίος 
έχει πολιτική προσωπικότητα, αυτονοµία, λειτουργεί ανεξάρτητα και είναι εποικοδοµητική η παρουσία 
του µέσα στα ∆ηµοτικά Συµβούλια. Προτείνουµε τον κ. Θεόδωρο Στάϊκο ως Πρόεδρο του Νοµικού 
Προσώπου ΕΣΤΙΑ». 
 
Κατόπιν το λόγο πήρε η ∆.Σ.  Σώκου Ζωή ως ειδική αγορητής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
∆ιονύσου» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Από την αρχή της Θητείας µας, η θέση της Λαϊκής 
Συσπείρωσης για τα Νοµικά Πρόσωπα «ΕΣΤΙΑ» και «ΘΕΣΠΙΣ» ήταν καθαρή, σταθερή, ξεκάθαρη και 
δεν αφήνει περιθώρια για καµία παρερµηνεία. Η άποψή µας ήταν και είναι ότι ο ∆ήµος δεν χρειάζεται 
να έχει καµίας µορφής επιχειρηµατικότητα είτε ΝΠ∆∆ είτε ΝΠΙ∆ γιατί θεωρούσαµε και θεωρούµε ότι η 
µόρφωση, η υγεία, η πρόνοια, ο πολιτισµός, η 3η ηλικία, ο αθλητισµός, δεν µπορεί να 
αντιµετωπίζονται σαν εµπόρευµα και δεν µπορεί να ισχύει η ανταποδοτικότητα από τους χρήστες 
των υπηρεσιών αυτών. Είναι κοινωνικά αγαθά και δικαιώµατα που πρέπει να προσφέρονται σε 
όλους δωρεάν, οι υπηρεσίες αυτές να περάσουν άµεσα στο δήµο µε τους εργαζόµενους µε πλήρη 
και σταθερή απασχόληση. Αυτή την άποψη µε συνέπεια υπερασπιστήκαµε µέχρι σήµερα χωρίς 
ταλαντεύσεις και µικροσκοπιµότητες, γιατί η στάση αυτή υπερασπίζεται µε συνέπεια τα συµφέροντα 
και  τα δικαιώµατα των εργαζόµενων και των δηµοτών γενικότερα. Η στάση µας για τους προέδρους 
και αντιπροέδρους ήταν και συνεχίζει να είναι το λευκό όχι για τα πρόσωπα που προτείνονται κάθε 
φορά αλλά για το ρόλο που έχουν να παίξουν στα Νοµικά Πρόσωπα, δηλαδή της διαχείρισης της 
φτώχειας, και της πιστής εφαρµογής της Κυβερνητικής πολιτικής που ξεθεµελιώνει κάθε δικαίωµα 
που έχει κατακτηθεί µέχρι σήµερα...». 
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Κατόπιν το λόγο πήρε ο ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ζυγούνας Γεώργιος και δήλωσε τα 
εξής: «3 µήνες τώρα τα Νοµικά Πρόσωπα  είναι σε εκκρεµότητα και αυτό οφείλεται στις πολιτικές και 
νοµικές ακροβασίες της ∆ιοίκησης….Ποιές είναι οι ακροβασίες οι πολιτικές και οι νοµικές …κινδυνεύει 
η ίδια απόφαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την πρόταση για τη συγκρότησή του…προτείνοντας 
ένα συνάδελφο αιρετό που ανήκει σε παράταξη της µειοψηφίας  ακόµα και αν είχε 
ανεξαρτητοποιηθεί, να τον προτείνει να είναι µέλος της διοίκησης, το άρθρο 240 και όλες οι εγκύκλιοι 
ορίζουν ρητά ότι ο επικεφαλής της ∆ιοίκησης µπορεί να προτείνει αιρετό ή όχι µέλος µόνο από την 
παράταξή του, και αυτό αν το δείτε στην εισηγητική έκθεση το κάνει γιατί θέλει να αποφευχθεί η 
εµπλοκή του οποιουδήποτε στη λειτουργία άλλων παρατάξεων…». 
 
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». 
� Τις διατάξεις του άρθρου 240 του N. 3463/2006 (Κ∆Κ) όπως συµπληρώθηκε και ισχύει µε τις 

διατάξεις του άρθρου 20παρ. 16 του N.3731/2008 
� Την αριθ. 40/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
� Την 78/2011 Α.∆.Σ συστάθηκε Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Κοινωνική 

Προστασία, Aλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου 'Η ΕΣΤΙΑ'» (ΦΕΚ 694/τΒ/29-4-2011). 
� Την αριθ.101/28-5-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ορίσθηκαν τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆ (άρθρο 103 παρ. 4  του Ν. 3852/2010) µε την επωνυµία  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» 

� 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 19 υπέρ, 9  Κατά και 8 Λευκές  
1. Εκλέγει για τη διετία 2013-2014, Πρόεδρο του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία, 
Aλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου 'Η ΕΣΤΙΑ'» το ∆.Σ. κ. Γαρεφαλάκη Εµµανουήλ  . 
 
Και µε ψήφους 18 Υπέρ, 10 Κατά και 8 Λευκές (Με την ψήφο του Προέδρου (Άρθρο 96, § 4 του 
Ν. 3463/2006 (Κ∆Κ) και Άρθρο 7 § 7 του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆.Σ. «Σε περίπτωση 
ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου»). 
 2. Εκλέγει για τη διετία 2013-2014, Αντιπρόεδρο του Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία «Κοινωνική 
Προστασία, Aλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου 'Η ΕΣΤΙΑ'» το ∆.Σ. κ. Ίσσαρη Γρηγόριο.   
 
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. 
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
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ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
ΓΙΑΡΕΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 

  
Ακριβές Αντίγραφο 
Άγιος Στέφανος 07/06/2013 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 

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

Κοινοποίηση 
-  Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου «Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου 
∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ». 


