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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..24η/2012..  

της ..15ης/10/2012.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..211/2012.. 
                        

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..15ης/10/2012.. της ..24ης/2012.. Τακτικής ∆ηµόσιας 

συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..15η Οκτωβρίου 2012.. ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..18:00.. 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. ..30877/11-10-2012.. 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 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: 

 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση της αριθ. 113/2012 απόφασης του Ν.Π.∆.∆. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Ο ΘΕΣΠΙΣ’». 
 
ΘΕΜΑ 2ο:  «Λήψη απόφασης για την υποβολή προτάσεων στο χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα 
«Πράσινο Ταµείο 2012-2015». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  διενέργειας προµήθειας  ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις 
ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου» . 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών» 
ΘΕΜΑ 5ο: «Τροποποίηση της κυκλοφοριακής µελέτης της οδού Βουτσέλη στην ∆.Κ  
Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση του 3ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» ΤΗΣ 
∆.Κ Ροδόπολης. 
ΘΕΜΑ 7ο: «Κοπή δύο (2) πεύκων επί του οδοστρώµατος της Λ. ∆ροσιάς-Σταµάτας µεταξύ 
των οδών Κρήτης και Ροδοπόλεως». 
ΘΕΜΑ 8ο:  «Ορισµός /Αντικατάσταση µελών ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  του  ΝΠ∆∆ “Σχολική 
Επιτροπή σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου”.» 
ΘΕΜΑ 9ο: « Ορισµός/Αντικατάσταση µελών ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  του  ΝΠ∆∆ “Σχολική 
Επιτροπή σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου”. » 
ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης για την έκδοση Ε/Ε της Τράπεζας Πειραιώς  προς την 
Ε.Υ.∆.Α.Π. Α.Ε. και έγκριση των όρων αυτής ». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του εορτασµού 
της 28ης Οκτωβρίου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου και έγκριση του 
Κανονισµού Λειτουργίας του».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση  για «Προµήθεια αυτοκινούµενου 
οχήµατος παραγωγής ασφάλτου για την επιδιόρθωση λακκουβών». 

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

µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..30.. ήτοι: 
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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, ο  πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς κ. Ιωαννίδης 
Χαράλαµπος, ο  πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Λινάρδος Μιχάηλ  
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: 
• Η ∆.Σ.  κ. Γιαννιώτη Ελένη είχε ειδοποιήσει το προεδρείο για την αδυναµία της να 
παρευρεθεί στη συνεδρίαση. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος, Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία και Κατσίγιαννη Σοφία 
απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των 
θεµάτων 6, 7, 8 και 9. 

• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 6ου 
θεµάτος. 

Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Καρασαρλής Αναστάσιος, Πέππας Νικόλαος, Λίτσας 
Αθανάσιος, Παλιγγίνης Κωνσταντίνος, Κανατσούλης Ιωάννης και Τσούκας Παναγιώτης 
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των Ανακοινώσεων. 
Αποχωρήσεις 
• Ο ∆.Σ. κ. Χιώτης Ηρακλής αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 10ου 

θέµατος. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.   
3. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
4. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
5. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
6. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
7. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
8. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
9. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
10. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
11. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
12. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
13. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
14. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
15. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
16. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
17. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
18. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
19. ΊΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
20. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
21. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
22. ΣΤΑΪΚΟΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Αντιπρόεδρος. 
23. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).     
24. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . 
25. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
26. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
27. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
28. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
29. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
30. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
2. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.  
3. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
4. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
5. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.    
6. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ.  
7. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
8. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
9. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
10. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
11. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
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• Ο ∆.Σ. κ. Καρασάρλης Αναστάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 
του 7ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Λίτσας Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3ου 
θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 
1ου θέµατος. 

• Οι ∆.Σ.  κ. κ. Πέππα Αγγελική και Γιαρένης ∆ηµήτριος αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 10ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη 
συζήτηση του 13ου θέµατος. 

 
� 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: ..211/2012.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση της αριθ. 113/2012 απόφασης του Ν.Π.∆.∆. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Ο ΘΕΣΠΙΣ’». 
 

Ο πρόεδρος του ∆.Σ. µετά την εκφώνηση του ..1ου.. θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στoν ∆.Σ. κ. Ποτίδη Χρήστο για να προβεί στην εισήγηση. 
 
Ο ∆.Σ. κ. Ποτίδης Χρήστος  ανέπτυξε το θέµα και είπε τα εξής: 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρου 234 παρ. 3 του Ν.3463/2006 [∆.Κ.Κ.] (Λειτουργία 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εποπτεία)  «για τις αποφάσεις του  διοικητικού συµβουλίου 
που αφορούν τον προυπ/σµό, τον απολογισµό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων η 
την επιβάρυνσή τους µε εµπράγµατα δικαιώµατα, την αποδοχή κληρονοµιών και δωρεών 
που περιέχουν όρο, η κληροδοσιών καθώς και την συνοµολόγηση δανείων απαιτείται 
έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
    Με την αριθ. 113/28-8-2012 απόφαση του ∆. Σ. του  ν.π.δ.δ. µε την επωνυµία 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Ο 
ΘΕΣΠΙΣ’», που κοινοποιήθηκε µε το 657/20-9-2012 έγγραφό του, ζητείται  η έγκρισή της 
αριθ.  113/2012  απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆  µε θέµα  «3η Αναµόρφωση προυπ/σµού 
οε 2012».  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του 
άρθρου 65 του Ν. 3852/2010  παρακαλούµε όπως τεθεί το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆.Σ. κ Ζαµάνης ∆ιονύσιος ως ειδικός αγορητής της 
παράταξης «Αδέσµευτη ∆ηµοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Για το 
συγκεκριµένο θέµα έχω να αναφέρω τα εξής : Η έννοια της αναµόρφωσης του 
προϋπολογισµού είναι, ότι προκειµένου να καλυφτεί κάποια έκτακτη ανάγκη η οποία δεν 
ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την σύνταξη του αρχικού προϋπολογισµού, 
προβαίνουµε στην ενίσχυση κατά τι ενός κωδικού. 
Ο ΚΑ∆ 15,6471,0003 µε την ονοµασία «Αµοιβές Καλλιτεχνών» µετά την ενίσχυση που 
προτείνεται θα ανέλθει στο ποσό των 75000 ευρώ . ∆ηλαδή  το αρχικά προϋπολογισθέν 
ποσό των 35000 µόνο για αµοιβές καλλιτεχνών φτάνουµε να το υπερδιπλασιάσουµε και 
υπάρχει µπροστά µας και η περίοδος των Χριστουγέννων, καθώς και δύο ακόµη 
εορταστικές επέτειοι οι οποίες πιθανών να απαιτήσουν και νέα αναµόρφωση προς τα 
πάνω του συγκεκριµένου ΚΑ∆. 
Για τυπικούς λόγους αναφέρω ότι µε την υπ. αριθ. 109 απόφασή του ο ΘΕΣΠΙΣ εγκρίνει 
δαπάνες µεγαλύτερες από τις προϋπολογισθείσες για τα ∆ιονύσια 2012 και µε 
µεταγενέστερη την 113 στην ίδια συνεδρίαση αναµορφώνει τον ΚΑ∆ προς τα πάνω. Για 
λόγους τάξης  θα έπρεπε να είναι αντίστροφα . 
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Επανερχόµενος στην ουσία του θέµατος θέλω να σηµειώσω πως οι δαπάνες αυτές 
επαναλαµβάνω µόνο για καθαρές Αµοιβές Καλλιτεχνών κατά την άποψή µου είναι 
υπερβολικές η δε αύξησή τους κατά 115% υποδηλώνει ότι ο αρχικός προϋπολογισµός του 
ΘΕΣΠΙ έγινε µόνο για τυπικούς λόγους, αφού η πολιτική που χαράσσεται και υλοποιείται 
δεν έχει καµία σχέση µ΄ αυτόν . Προφανώς δηλαδή έχει φτιαχτεί ένας προϋπολογισµός για 
να υπάρχει, ο οποίος σηµειωτέων έχει πάρει την έγκριση του δηµοτικού συµβουλίου και ο 
πρόεδρος ή δεν ξέρω ποιος άλλος αποφασίζει ότι στον τάδε τοµέα θα δώσει τα διπλάσια 
και σε άλλους δεν θα κάνει τίποτα και έρχεται σήµερα να µας το παρουσιάσει στο ∆.Σ 
χωρίς να µας εξηγεί στοιχειωδώς γιατί αποφάσισε να κάνει διπλάσιες εκδηλώσεις απ’ ότι ο 
ίδιος είχε προϋπολογίσει ή γιατί να πληρώσει καλλιτέχνες που παίρνουν πολύ 
µεγαλύτερες αµοιβές από αυτές που αρχικά µας είχε πει. 
Αυτού του είδους οι πρακτικές δύο πράγµατα µπορεί να υποδηλώνουν ή ότι η αρχική 
σύνταξη προϋπολογισµού ήταν εξόχως πρόχειρη ή ότι στο ΘΕΣΠΙ ο καθένας κάνει ότι του 
αρέσει. 
Επειδή διαφωνώ µε την ουσία των δαπανών και µε τον τρόπο λειτουργίας του ΘΕΣΠΙ θα 
διαφωνήσω µε την εισήγηση».   
 
Έπειτα το λόγο πήρε η ∆.Σ. κ Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) ως ειδικός αγορητής της 
παράταξης «Συµµαχία για τον Πολίτη» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Κύριοι 
συνάδελφοι, ο ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ αφενός µεν έκανε τα "∆ΙΟΝΥΣΙΑ 2012" λες και η χώρα 
ανθεί οικονοµικά, αφετέρου φέρνει προτάσεις για αµοιβές δικών του ανθρώπων 
εξωπραγµατικές (βλέπε αποζηµιώσεις λογιστών, τρεις φορές τις έχει αποσύρει, δεν 
µπορούσε να τις περάσει). Οι εισηγήσεις του στα Συµβούλια είναι ασαφείς, αδιαφανείς και 
πολλές φορές αµφιβάλλω εαν έχουν σχέση µε την πραγµατικότητα (Βλέπε Μουσική Σχολή 
Κρυονερίου). 
 Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ µέσω εµού διαφωνούµε συνεχώς για την 
αδιαφάνεια των προτάσεων και για το ύψος των δαπανών. Συµφώνησα όµως στην 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού για να πληρωθούν οι άνθρωποι που δούλεψαν. 
∆ηλώνω όµως ρητά ότι η ανοχή από την παράταξή µας εδώ τελειώνει». 
 

Τέλος, το λόγο πήρε η ∆.Σ. κ Σώκου Ζωή ως ειδικός αγορητής της παράταξης 
«Λαϊκή Συσπείρωση ∆ιονύσου» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως:  «Για τα θέµατα των 
προϋπολογισµών είναι γνωστή η θέση µας. Έχουµε καταψηφίσει για τους εξής λόγους. 
Γιατί βασίζονται στην ανταποδοτικότητα, γιατί δεν χρηµατοδοτούνται από τον 
προϋπολογισµό δραστηριότητες βασικές του ∆ήµου, δεν διεκδικούνται πράγµατα και τί 
κάνουν ο ∆ήµος ή οι διάφορες δραστηριότητες; Εφαρµόζοντας το νόµο υλοποιούν αυτά. 

Από αυτή την άποψη εµείς διαφωνούµε. Καταψηφίζουµε το θέµα που έρχεται 
όπως έχουµε καταψηφίσει και τους προϋπολογισµούς µέχρι σήµερα». 
 
Η ∆.Σ. κ. Φέρµελη Λυδία τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «παρ' όλο που στον τύπο έχει 
γραφεί ότι όλες οι εκδηλώσεις γίνανε µε χορηγίες, ψηφίζω ναι για να πληρωθούν οι 
άνθρωποι που δούλεψαν, συµφωνώντας  µε το σκεπτικό της κ. Παπαπαναγιώτου». 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Την τοποθέτηση του Προέδρου του ΝΠ∆∆  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Ο ΘΕΣΠΙΣ’. 
� 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 άρθρου 234 παρ. 3 του Ν.3463/2006 [∆.Κ.Κ.] (Λειτουργία του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και εποπτεία)  « 
� Την αριθ. 113/28-8-2012 απόφαση του ∆.Σ του  ν.π.δ.δ. µε την επωνυµία 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Ο 
ΘΕΣΠΙΣ’». 

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).                            
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(ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 19 ΥΠΕΡ, 13  ΚΑΤΑ και  4 ΛΕΥΚΕΣ  ) 
Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδη Αβραάµ, Ζαµάνη ∆ιονύσιου, Σωτηρίου 
Σακελλαρίου, Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπης, Κοκµοτού Βασιλείου, Πέππα Αγγελικής, 
Γιαρένη ∆ηµήτριου, Στάϊκου Θεόδωρου, Τσούκα Παναγιώτη, Μπούσµπουρα Αθανασίου, 
Τσαλτούµη Κυριακής, Σώκου Ζωής και  Λουκάτου Παναγή για τους λόγους που ανέφεραν 
στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
Οι ∆.Σ. κ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων, Κυριακόπουλος Αθανάσιος, Κουριδάκης Κωνσταντίνος 
και Νικητόπουλος Ιωάννης δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που αναλυτικά 
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά 
 

Εγκρίνει την αριθ. 113/28-8-2012 απόφαση του ∆. Σ. του  ν.π.δ.δ. µε την επωνυµία 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Ο 
ΘΕΣΠΙΣ’»  µε θέµα  «3η Αναµόρφωση προυπ/σµού οε 2012».  
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.             ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
      ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
      ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 

ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
ΤΑΟΥΞΗ –ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 

 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.        

       ΓΙΑΡΕΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 

 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 
 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
 ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.     
       ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 

ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.   
Ακριβές Αντίγραφο 

Άγιος Στέφανος 22/10/2012 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
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Ροΐδης Αθανάσιος 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Ν .Π. ∆. ∆. µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Ο ΘΕΣΠΙΣ’». 
 


