
 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..15η/2014..  

της ..03/07/2014.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..138/2014.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..03ης/07/2014.. της ..15ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..03η Ιουλίου 2014.. ηµέρα ..Πέµπτη.. 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. ..21562/27-06-2014.. πρόσκληση που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά και 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: 
 

� ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: «Λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενάντια στη λεγόµενη 
αξιολόγηση, να µην συµµετάσχει ο ∆ήµος ∆ιονύσου και τα ΝΠ∆∆ του ∆ήµου σε αυτή τη διαδικασία 
και να δοθεί εντολή στους Υπηρεσιακούς παράγοντες να µην εφαρµόσουν το σχετικό νόµο». 

 
ΘΕΜΑ 1ο:  «∆΄ Αναµόρφωση Προϋπολογισµού 2014». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Α΄ τριµήνου ο.ε. 2014». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισµού ο. ε. 2013  “Σχολικής Επιτροπής σχολικών 
µονάδων  Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου”». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της αριθ. 50/2014 απόφασης του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ», µε θέµα «Β’ Αναµόρφωση 
Προϋπολογισµού ο.ε. 2014». 
ΘΕΜΑ 6ο:  «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2014». 
ΘΕΜΑ 8ο:  «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας) προµήθειας ποµποδεκτών (φορητών και οχήµατος) 
για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας του ∆ήµου µας». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού 
∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Παραχώρηση του τµήµατος µέχρι να δοθεί σε κοινή χρήση του οικοπέδου µε Κ.Α. 17.03.32 
επί της οδού Μουσών αρ. 39 στην πολεοδοµική ενότητα 3 «Λόφος Νυµφών» στη ∆Κ Αγίου Στεφάνου  
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «∆ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων». 
ΘΕΜΑ 12ο : «Επιστροφή Χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταµείο  για τη χρηµατοδότηση µελετών 
προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας: 1 
«Ολοκλήρωση εκκρεµών µελετών πολεοδοµικού σχεδιασµού»  του  Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος 
«Ολοκλήρωση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού». 

 
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..24.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
3. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.  
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
3. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
4. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σηµερινή 
Συνεδρίαση. 
Απουσίες: 
• Οι ∆. Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Σαραντάκη Θεοδώρα, Καρυστινός Νικόλαος, Λίτσας Αθανάσιος, Γιαρένης 
∆ηµήτριος, Τσούκας Παναγιώτης, Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα), Τσαλτούµη Κυριακή, Ροΐδης 
Αθανάσιος, Κουριδάκης Κωνσταντίνος, Φέρµελη Λυδία, Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) και  Μαγγίνα 
Στέλλα – Σοφία  απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

• Η ∆.Σ. κ. Κατσίγιαννη Σοφία απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 
4,5, και 6 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου 
θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπη απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης 
του 2ου θέµατος  της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.  

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος και Λουκάτος Παναγής απουσίαζαν από τη συνεδρίαση κατά τη 
διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 2 και  5  της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Πέππας Νικόλαος, Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Σωτηρίου Σακελλάριος και Μπούσµπουρας 
Αθανάσιος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. 
Αποχωρήσεις: 
• Ο  ∆.Σ. κ.  Πέππας Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση  κατά τη διάρκεια συζήτησης του  3ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Οι ∆.Σ. κ.κ. Ποτίδης Χρήστος και  Κατσίγιαννη Σοφία αποχώρησαν από τη συνεδρίαση  κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του  10ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Παλιγγίνης Κωνσταντίνος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Οι ∆.Σ. κ.κ. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας, Ζαµάνης ∆ιονύσιος και Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Σωτηρίου Σακελλάριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Πέππα Αγγελική αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Στάικος Θεόδωρος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Νικητόπουλος Ιωάννης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 

5. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
6. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
7. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
9.  ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
10. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
11. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
12. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
13. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 

14. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
15. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
16. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
17. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
18. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
19. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
20. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
21. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
23. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
24. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 

 

5. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
6. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
7. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
8. ΓΙΑΡΕΝΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
9. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

10. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 
11. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . 
12. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
13. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
14. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
15. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
16. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
17. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ. 
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� Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι κ. κ. Κυριακούλη Ελευθερία και Τσινικάλη Ελένη, υπάλληλοι του 
∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος των Εργαζοµένων κ. Πετρόπουλος Βασίλειος 
προκειµένου να δώσει πληροφορίες για το Θέµα Εκτός Ηµερήσιας µε τίτλο: «Λήψη απόφασης από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο ενάντια στη λεγόµενη αξιολόγηση, να µην συµµετάσχει ο ∆ήµος ∆ιονύσου και τα 
ΝΠ∆∆ του ∆ήµου σε αυτή τη διαδικασία και να δοθεί εντολή στους Υπηρεσιακούς παράγοντες να µην 
εφαρµόσουν το σχετικό νόµο». 

� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας σχολικής Επιτροπής κ. Μήλα 
Λαµπρινή προκειµένου να ενηµερώσει το Σώµα για το 3ο Θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε τίτλο: «Λήψη 
απόφασης για την έγκριση απολογισµού ο. ε. 2013  “Σχολικής Επιτροπής σχολικών µονάδων  
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου”». 

 
  ..Αριθ. Απόφασης: ..138/2014.. 

 
� ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: «Λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενάντια στη λεγόµενη 

αξιολόγηση, να µην συµµετάσχει ο ∆ήµος ∆ιονύσου και τα ΝΠ∆∆ του ∆ήµου σε αυτή τη διαδικασία 
και να δοθεί εντολή στους Υπηρεσιακούς παράγοντες να µην εφαρµόσουν το σχετικό νόµο». 

 
 

Ο Πρόεδρος µετά τη διαδικασία των ανακοινώσεων προς το Σώµα, των ερωτήσεων και 
απαντήσεων έθεσε εκτός ηµερήσιας διάταξης  το θέµα που εισηγήθηκε η Επικεφαλής της Παράταξης 
«Λαϊκή Συσπείρωση ∆ιονύσου» κ. Σώκου Ζωή και ο Πρόεδρος του Συλλόγου εργαζοµένων κ. 
Πετρόπουλος Βασίλειος σχετικά µε την αξιολόγηση των υπαλλήλων του ∆ήµου και τη σχετική οµόφωνη  
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εργαζοµένων του ∆ήµου ∆ιονύσου, και δεδοµένης της 
σοβαρότητας του θέµατος ζήτησε να αποφανθεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα 
του θέµατος. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κατά πλειοψηφία, µε ψήφους 21 Υπέρ (απόλυτη πλειοψηφία) , 4 Κατά ,1 

Αποχή και 1 Παρών απεφάνθη τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέµατος.  
Ο ∆.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ δήλωσε ότι κατά την άποψή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, δεν 

έχει καµία αρµοδιότητα να συζητάει και να λαµβάνει αποφάσεις για τέτοιου είδους θέµατα. Κατόπιν 
τούτου, διαφώνησε να συζητηθεί το εν λόγω θέµα µε την διαδικασία του κατεπείγοντος εκτός ηµερήσιας 
διάταξης, και στην περίπτωση που αυτό θα συζητηθεί, θα απέχει της συζήτησης. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε την από 03-07-2014  Οµόφωνη απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των Εργαζοµένων του ∆ήµου ∆ιονύσου, η οποία έχει ως εξής:  
«Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Εργαζοµένων ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Η Γενική Συνέλευση των Εργαζοµένων ∆ήµου ∆ιονύσου µέσα από την σηµερινή µαζική παρουσία 
των συναδέλφων αποφάσισε τα παρακάτω: 
 1) Οι εργαζόµενοι του ∆ήµου ∆ιονύσου δεν συµµετέχουµε στη λεγόµενη "Αξιολόγηση", δεν 
συµπληρώνουµε τα έντυπα και απαιτούµε την απόσυρση του Ν. 4250/2014. 
 2) Ζητάµε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρει απόφαση ενάντια στη λεγόµενη "αξιολόγηση" και 
να µην συµµετάσχει ο ∆ήµος ∆ιονύσου και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου σε αυτή την 
διαδικασία και να δοθεί εντολή στους υπηρεσιακούς παράγοντες να µην εφαρµόσουν τον σχετικό νόµο. 
 3) Να προχωρήσει άµεσα η κατάταξη των συναδέλφων που έχουν δικαιωθεί δικαστικά. 

 Γενική Συνέλευση των Εργαζοµένων ∆ήµου ∆ιονύσου» 
 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος και δήλωσε  τα εξής: «Πριν από δύο ή τρεις 
ηµέρες σε ηµερίδα που διοργάνωσε η ΚΕ∆Ε, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων 
της ΠΟΕ-ΟΤΑ ο κ. Μπαλασόπουλος δήλωσε ότι η ΠΟΕ-ΟΤΑ δεν είναι εναντίον της αξιολόγησης, αλλά όχι 
της αξιολόγησης µε αυτόν τον τρόπο. Αντίστοιχη θέση επί του θέµατος πήρε και το Προεδρείο της ΚΕ∆Ε. 
 Εκτιµώ ότι απόφαση για να πάρουµε εµείς ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα έπρεπε να την πάρουµε 
αφότου περιµένουµε να εκφραστεί και η Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων. Σε κάθε περίπτωση, η 
προτροπή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πει στους υπηρεσιακούς να µην εφαρµόσουν το νόµο, για την δική 
µου αντίληψη είναι κενή περιεχοµένου. Είτε την πάρουµε είτε δεν την πάρουµε, αυτό δεν λέει τίποτα. Οι 
υπηρεσιακοί για να µην εφαρµόσουν το νόµο, πρέπει να πάρουν «εντέλλεσθαι». Οπότε, διαφωνώ µε την 
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εισήγηση». Τέλος ο κ. Ζαµάνης πρότεινε να προβεί το ∆.Σ.  σε ένα οµόφωνο ψήφισµα διαφωνίας µε το 
πνεύµα του Ν. 4251/2014 
 
Κατόπιν το λόγο πήρε ο ∆.Σ. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος ως ειδικός αγορητής της παράταξης 
«Συµµαχία για τον Πολίτη» και δήλωσε ότι συµφωνεί µε την άποψη του κ. Ζαµάνη και τόνισε ότι πρέπει 
να βρεθούν καλύτεροι τρόποι, να συµµετέχουν οι εργαζόµενοι, ναι. Αλλά θεωρεί ότι η αξιολόγηση πρέπει 
να υπάρχει. 
 
Τέλος, η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή ως ειδική αγορήτρια της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση ∆ιονύσου» πήρε το 
λόγο και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «……Αυτού του είδους η αξιολόγηση είναι µέσο για την απόλυση 
χιλιάδων εργαζοµένων σε όλους τους τοµείς του ∆ηµόσιου Τοµέα είτε µε τη µορφή της διαθεσιµότητας είτε 
µε τη µορφή της άµεσης απόλυσης. Τα ποσοστά της αξιολόγησης που βάζει ο ίδιος ο νόµος,  πρέπει το 
15% των υπαλλήλων να είναι άχρηστο. Αφού, λέτε ότι θα εφαρµόσετε το νόµο  πρέπει να βγάλετε 
άχρηστους το 15% των υπαλλήλων. Και επειδή θέλετε να εφαρµόσετε το νόµο, γιατί δεν αυτό-αξιολογείτε 
τους εαυτούς σας; 
 ∆εν µου λέτε σας παρακαλώ, έχετε αξιολογήσει τις Υπηρεσίες του ∆ήµου, το πώς τις έχετε χτίσει; 
Το πώς τις έχετε διαρθρώσει; Αν θέλετε να είστε ειλικρινείς και να πείτε ότι, εµείς είµαστε πιστοί στην 
εφαρµογή της όποιας κυβερνητικής πολιτικής... Εδώ πρέπει να πάρουµε θέση όλοι. Και είναι πολιτική η 
θέση. Θα µπούµε στη διαδικασία να απολύσουµε κόσµο ή θα το προστατεύσουµε; 
Εδώ είναι πολιτική απόφαση. Θα πάµε σε µαζικές απολύσεις, ή θα σηκώσουµε ανάστηµα σ' αυτό; 
 Εµάς µας καλύπτει η απόφαση του Συλλόγου των εργαζοµένων στον ∆ήµο. Και για να µην 
πάρουν, και επειδή είπατε για το εντέλλεσθαι, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει -ο ∆ήµαρχος µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να δώσει εντολή στις Υπηρεσίες να µην προχωρήσει καµία 
διαδικασία αξιολόγησης που έχει αναφορά σε αυτόν τον νόµο. Και βεβαίως, όταν θα έχει τέτοια εντολή, 
καλύπτονται οι υπάλληλοι, δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα έχουν το πρόβληµα». 
 

Κατόπιν το λόγο πήρε ο ανεξάρτητος ∆.Σ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: « 
Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι µε όχηµα την αξιολόγηση πάνε να υλοποιήσουν να φύγουν οι 
7.000 εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο, που είναι µία µνηµονιακή υποχρέωση για το 2014. Λέω λοιπόν, πώς 
είναι δυνατόν σε όλες τις Υπηρεσίες να υπάρχει το 15% που είναι άχρηστοι; Και είναι αυτοί οι ίδιοι που 
έχτισαν το ∆ηµόσιο, που χρησιµοποιούσαν τους εργαζόµενους σαν στρατό ψηφοφόρων και τίποτε άλλο. 
Τώρα δεν τους χρειάζονται µε εντολή άλλων και προσπαθούν να πετάξουν στο δρόµο τους 
εργαζόµενους. Νοµίζω ότι η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει και άλλους άνεργους. 
 Και θέλω να τελειώσω µε το εξής. Μπορεί να είναι στα όρια της νοµιµότητας. Όµως, µιά 
Κυβέρνηση που ποδοπατεί το σύνταγµα, δεν µπορεί να µιλάει για νοµιµότητα πια. Θεωρώ ότι το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο µπορεί να πάρει αυτή την πολιτική απόφαση. ∆εν είναι δυνατόν δηλαδή σήµερα µε όχηµα την 
αξιολόγηση να πεταχτούν και άλλοι άνθρωποι στο δρόµο. Και νοµίζω έχουµε υποχρέωση ως ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, και να µην φοβόµαστε τις πολιτικές αποφάσεις, γιατί θυµάστε τί λέγαµε για τους 
εργαζόµενους. Μπορεί να είναι στα όρια της νοµιµότητας. Η εκτελεστική εξουσία δεν µπορεί να 
αυθαιρετεί. Μπορεί να έρθουν τα δικαστήρια να ελέγξουν τη νοµιµότητα ή όχι των ενεργειών. Θεωρώ ότι 
πρέπει να είµαστε στο πλάι των εργαζοµένων. Και θα διαφωνήσω κάθετα µε εκείνους τους συναδέλφους 
που λένε ότι αξιολογούνταν µια ζωή. Για να µεταφέρω και την προσωπική εµπειρία που θέλει η ∆ιοίκηση 
και οι υπεύθυνοι να εµπνέουν και να συνεγείρουν τους εργαζόµενους, πέρασα 32 χρόνια στο ∆ηµόσιο, 
µπήκα και βγήκα από το ∆ηµόσιο χωρίς αξιολόγηση και νιώθω ότι δεν θα µου προσέφερε, δεν θα ήµουν 
καλύτερος εκπαιδευτικός εάν υπήρχε αξιολόγηση. Ευχαριστώ πολύ». 
 
Τέλος το λόγο έλαβε ο ∆ήµαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης και δήλωσε τα εξής: « Εκφράζω την 
προσωπική µου άποψη και µόνο. Η αξιολόγηση των ∆ήµων και του προσωπικού της Αυτοδιοίκησης κατ' 
εµέ είναι απαραίτητη. Υπογραµµίζεται η ανάγκη µέσα από την αξιολόγηση, της εφαρµογής ενός δίκαιου 
και αντικειµενικού συστήµατος αξιολόγησης του προσωπικού, το οποίο θα συµβάλλει στην ανάπτυξη της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 Όµως, στην συγκεκριµένη περίπτωση εγώ πρέπει να εκφράσω την αντίθεσή µου µε το 
προωθούµενο σύστηµα της αξιολόγησης των εργαζοµένων στους ∆ήµους, και ιδιαίτερα όσον αφορά το 
πρώτο στάδιο του επιµερισµού των ποσοστών, αυτό που ανέφερε και προηγουµένως ο Πρόεδρος των 
εργαζοµένων ο κ. Πετρόπουλος. Είναι απαράδεκτο µε το πρώτο στάδιο που σου λέει το 15%. Από πού 
προκύπτει; Για µένα είναι απαράδεκτο και µια διαδικασία αυθαίρετη και που πιθανά να είναι και 
αντισυνταγµατική. 
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 Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν από την αρχή το πρόγραµµα, να συνδεθεί η 
αξιολόγηση κα να συµφωνηθούν από την ΚΕ∆Ε, από τα συναρµόδια Υπουργεία και βέβαια να κάτσει στο 
τραπέζι των διαπραγµατεύσεων και η ΠΟΕ-ΟΤΑ που απ' ότι ξέρω ακόµα δεν έχει κάτσει στο τραπέζι, να 
συµφωνηθούν τα κριτήρια και ο τρόπος εφαρµογής της αξιολόγησης των δοµών του προσωπικού, ώστε 
να προκύψει ένα από κοινού συµφωνηµένο, αξιόπιστο και αποτελεσµατικό οριστικό σύστηµα 
αξιολόγησης. 
 Εµένα η άποψή µου είναι ότι δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να γίνει καµία αξιολόγηση πριν 
την εκλογή των νέων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 
  
 Τέλος ο Πρόεδρος επανέλαβε και το έθεσε σε ψηφοφορία το θέµα ως εξής: «ψηφίζουµε µετά από 
αίτηµα της Γενικής Συνέλευσης των εργαζοµένων και συγκεκριµένα: "Ζητάµε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
να πάρει απόφαση ενάντια στη λεγόµενη "αξιολόγηση" και να µην συµµετάσχει ο ∆ήµος ∆ιονύσου και τα 
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου σε αυτή την διαδικασία και να δοθεί εντολή στους 
υπηρεσιακούς παράγοντες να µην εφαρµόσουν τον σχετικό νόµο."  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Την από 03-07-2014 οµόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Εργαζοµένων του ∆ήµου ∆ιονύσου 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 §7  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 τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).     

 
Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι  

Με  ψήφους 13 Υπέρ, 4 Κατά,  8  Λευκές,  1 Αποχή και 1 Παρών   
Μειοψηφούντων των κ. κ. ∆.Σ.Πέππας Νικόλαος, Ποτίδης Χρήστος, Σακελλαρίου ∆ιονύσιος και Σωτηρίου 
Σακελλάριος για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Οι κ. κ. ∆.Σ. Καρασαρλής Αναστάσιος, Κοντάκης Κυριάκος, Παπαβασιλείου Χρήστος, Παπαχαρτοφύλης 
Ηλίας, Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Στάϊκος Θεόδωρος, Κυριακόπουλος Αθανάσιος και Ίσσαρης  Γρηγόριος για 
τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Ο ∆.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκε στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Ο ∆.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης δήλωσε Παρών για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή τους και 
αναλυτικά καταγράφηκε στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
∆εν εγκρίνει τη Λήψη απόφασης   ενάντια στη λεγόµενη "αξιολόγηση" και να µην συµµετάσχει ο ∆ήµος 
∆ιονύσου και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου σε αυτή την διαδικασία και να δοθεί 
εντολή στους υπηρεσιακούς παράγοντες να µην εφαρµόσουν τον σχετικό νόµο 
 
 

� Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων  7 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 , 6 του 
άρθρου 95 του Νόµου 3463/2006 ∆.Κ.Κ. και της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του Κανονισµού 
Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Αριθ.134/27-06-2011 Α∆Σ), δεν υπάρχει η απαιτούµενη 
από το Νόµο πλειοψηφία προκειµένου να ληφθεί απόφαση. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.                      ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
                                                                      ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 

                ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
           ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
           ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
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ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
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. 
 ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 

       
Ακριβές Αντίγραφο 

Άγιος Στέφανος  10/07/2014 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
Καρασαρλής Αναστάσιος 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Ανθρώπινου∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, πληροφορικής & διαφάνειας και  µε την ευθύνη 
ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  


