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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: ..212/2012.. 
                        

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: ..212/2012.. 
 
� ΘΕΜΑ 2ο:  «Λήψη απόφασης για την υποβολή προτάσεων στο χρηµατοδοτικό 

Πρόγραµµα «Πράσινο Ταµείο 2012-2015». 
 

Ο πρόεδρος του ∆.Σ. µετά την εκφώνηση του ..2ου.. θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών – Ποιότητας Ζωής κ. Παππά 
Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση. 
 
Ο  αντιδήµαρχος κ. Παππάς Νικόλαος ανέπτυξε το θέµα και είπε τα εξής: 
 

Με την υπ’ αριθ. 520/2012  Υπουργική Απόφαση  για «Έγκριση Χρηµατοδοτικού 
Προγράµµατος  του Πράσινου Ταµείου «Ολοκλήρωση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού» και 
διάθεσης πίστωσης έτους 2012» του Πράσινου Ταµείου καλούνται Οργανισµοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού, να υποβάλουν πρόταση για χρηµατοδότηση εκκρεµών 
πολεοδοµικών µελετών. 

Το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου «Ολοκλήρωση 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού» έχει ως σκοπό τη χρηµατοδότηση εκκρεµών µελετών 
πολεοδοµικού σχεδιασµού πρώτου και δεύτερου επιπέδου, σε Καλλικρατικούς ∆ήµους, 
καθώς επίσης και τη συµπλήρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού µε αναγκαίες µελέτες, 
προκειµένου να επιτευχθεί η εφαρµογή των σχεδίων για την βιώσιµη ανάπτυξη των 
πόλεων και την περιβαλλοντική αναβάθµισή τους.  
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου εκπονεί τη µελέτη «Κτηµατογράφηση-Πολεοδόµηση-Πράξη 
Εφαρµογής των επεκτάσεων Α’ Κατοικίας του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου 
Κοινότητας Κρυονερίου» σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 7950/26.03.2012 Σύµβαση µε την 
σύµπραξη µελετητικών γραφείων «ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ Α.Ε.Μ.-ΦΑΣΜΑ Α.Ε.Μ-Νεβέσκαλος 
Γιώργος-Λιονής Μιχαήλ-Λιονή Αικατερίνη» συνολικού ποσού 986689,00€ (χωρίς ΦΠΑ)και 
έχει προβλεφθεί ποσό 100.000,00€ στον προϋπολογισµό έτους 2012 στον ΚΑ 
30.7421.0002 από ίδιους πόρους 

Σύµφωνα µε την άνω πρόσκληση αλλά και το άρθρο 93 του Ν.3463/06, οι 
προτάσεις για ένταξη έργων σε επιχειρησιακά προγράµµατα γίνονται κατόπιν απόφασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως λάβετε απόφαση για την υποβολή 
πρότασης για τη χρηµατοδότηση της ανωτέρω µελέτης στα πλαίσια του Χρηµατοδοτικού 
Προγράµµατος «Ολοκλήρωση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού» 
 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆.Σ. κ Πασιπουλαρίδης Αβραάµ ως ειδικός αγορητής της 
παράταξης «Αδέσµευτη ∆ηµοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Εν 
προκειµένω, δροµολογείται άλλη µία υποβολή πρότασης, από πλευράς ∆ήµου προς το 
αµαρτωλό «Πράσινο Ταµείο 2012-2015», προκειµένου, αυτή τη φορά, να χρηµατοδοτηθεί 
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η µελέτη «Κτηµατογράφηση – Πολεοδόµηση – Πράξη Εφαρµογής των επεκτάσεων Α΄ 
κατοικίας του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Κοινότητας Κρυονερίου». 

Άλλο ένα «Ταµείο» και άλλη µία µελέτη. 
Από «ταµεία» και µελέτες, που δεν τελειώνουν ποτέ, πάµε καλά, πράγµα που 

αποδεικνύει ότι, για ορισµένους, «λεφτά υπάρχουν» και το πάρτι συνεχίζεται . 
Μέχρι τώρα, τα λεφτά των διαφόρων «ταµείων», κατά κανόνα, προέρχονταν 

(υποτίθεται) από τους «κουτόφραγκους», οπότε, οι αετονύχηδες που τα ξεκοκάλιζαν, είχαν 
να λένε ότι, έστω και αν τα χρήµατα πετάγονταν, χωρίς να πιάνουν τόπο, τουλάχιστον δεν 
έµεναν αδιάθετα, άσχετα αν εξ αιτίας αυτής της µεθόδευσης οργίασε η παραγωγή µαύρου 
(κυρίως πολιτικού) χρήµατος και υποδουλώθηκε η Ελλάδα.  

Όµως, τα χρήµατα του Πράσινου Ταµείου είναι χρήµατα αµιγώς «ελληνικά», δηλαδή 
προέρχονται κατ’ ευθείαν από την τσέπη του έλληνα πολίτη.  

Εν τοιαύτη περιπτώσει, δεν υπάρχει κανένα πρόσχηµα πλέον για το έγκληµα που 
συντελείται σήµερα, τα πράσινα χαράτσια να ξεκοκαλίζονται όπως ξεκοκαλίστηκαν και τα 
χρήµατα των «κουτόφραγκων».  

Προς ενίσχυση των ανωτέρω, επικαλούµαι την περίπτωση χρηµατοδότησης από το 
ίδιο ταµείο, ύψους 230.000 ευρώ, για την «Προµήθεια και αντικατάσταση οργάνων 
παιδικής χαράς και ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας σε δύο παιδικές χαρές του ∆ήµου 
∆ιονύσου», η ανάθεση της οποίας προµήθειας µεθοδεύτηκε να γίνει, και έγινε, κατόπιν 
σκανδαλώδους φωτογραφικού διαγωνισµού, κατ’ όνοµα και µόνο ανοικτού αλλά στην 
πραγµατικότητα ερµητικά κλειστού, αφού φωτογράφιζε κυριολεκτικά τα προϊόντα 
συγκεκριµένων εταιρειών, εκ των οποίων η µία Φιλανδική και η άλλη Γερµανική, και τα 
οποία προϊόντα εµπορεύεται στην Ελλάδα συγκεκριµένη εταιρεία. 

Είναι πρόδηλο ότι αυτού του τύπου οι διαγωνισµοί όζουν µαύρου χρήµατος (το 
µεγαλύτερο µέρος του οποίου είναι µαύρο πολιτικό χρήµα) ή άλλου είδους αθέµιτων 
παροχών και αντιπαροχών.  

Πολύ φοβάµαι, λοιπόν, ότι, εκτός του ότι θα πρόκειται για µια ακόµη µελέτη που θα 
διαιωνίζεται, χωρίς τελικό αποτέλεσµα (όπως π.χ. οι υπερεικοσαετούς διάρκειας µελέτες 
Αγίου Στεφάνου και πολυετούς διάρκειας µελέτες Άνοιξης, Σταµάτας, Ροδόπολης, κ.λπ.), 
επί πλέον, επίκειται µεθόδευση, και στην προκειµένη περίπτωση, ούτως ώστε το σχετικό 
κονδύλι χρηµατοδότησης να διατεθεί «φυτευτά» στους διάφορους παρατρεχάµενους. 

Αυτού του τύπου οι «αρπαχτές χωρίς αντίκρισµα», που στο παρελθόν, την εποχή των 
«παχέων αγελάδων», ενδεχοµένως να γίνονταν ανεκτές από την κοινωνία, σήµερα, την 
εποχή των «ισχνών αγελάδων» είναι κατάπτυστες και αποκρουστικές. 

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σήµερα δε µπορεί να είναι αυτός του µεσάζοντα, 
προκειµένου να τσεπώσουν τα πράσινα χαράτσια τα διάφορα «πράσινα τρωκτικά». 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να διεκδικήσει την, µε εντελώς διαφανείς διαδικασίες 
διάθεση των πράσινων χαρατσιών προς όφελος των άµεσων και πραγµατικών αναγκών 
του κοινωνικού συνόλου, και όχι, όπως πράττει ο ∆ήµος  ∆ιονύσου, να συνεργεί ώστε το 
δηµόσιο χρήµα του Πράσινου Ταµείου να ροκανίζεται, κατευθυνόµενο στις τσέπες 
αετονύχηδων, χωρίς κανένα απολύτως ουσιαστικό όφελος για τον πολίτη, που σήµερα 
βογκάει για να εξασφαλίσει τα εντελώς στοιχειώδη προς επιβίωση. 

Ξέχωρα όµως ότι τα χρήµατα κατευθύνονται στις τσέπες αετονύχηδων µε 
απαράδεκτες µεθοδεύσεις, ο µέσος κοινός νους αντιλαµβάνεται, επί πλέον, το προφανές: 
Ότι, δηλαδή, το να ξηλώνεις έτοιµες παιδικές χαρές και να τις «ξαναφτιάχνεις», στέλνοντας 
τα χρήµατα στους «φτωχούς» Φινλανδούς και Γερµανούς, ταιριάζει όταν το χρήµα «τρέχει 
απ’ τα µπατζάκια» και όχι όταν χρωστάς παντού και πετσοκόβεις οικονοµικά τον πολίτη, 
στερώντας του τα εντελώς απαραίτητα, ακόµη και τα προς το ζην.  

 Επί τη ευκαιρία, θα ήθελα να δηλώσουν ενώπιον του σώµατος, τόσο ο αρµόδιος 
αντιδήµαρχος Κος Παππάς όσο και ο συναρµόδιος δηµοτικός σύµβουλος Κος 
Κανατσούλης, που παριστάνουν τους προστάτες των εργαζοµένων στην Τεχνική 
Υπηρεσία του ∆ήµου, αν αναλαµβάνουν την πλήρη ευθύνη της άθλιας µελέτης-
προσπέκτους συγκεκριµένων προϊόντων συγκεκριµένων εταιρειών, που συνέταξε 
(υποτίθεται) η Τεχνική Υπηρεσία, µε συνέπεια να προκηρυχτεί ο σκανδαλώδης 
φωτογραφικός διαγωνισµός για την προµήθεια οργάνων κ.λπ. παιδικών χαρών, που 
εκθέτει το ∆ήµο διεθνώς. 

Κατόπιν των ανωτέρω ψηφίζω λευκό». 
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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». 
� Την υπ’ αριθ. 520/2012  Υπουργική Απόφαση  για «Έγκριση Χρηµατοδοτικού 

Προγράµµατος  του Πράσινου Ταµείου «Ολοκλήρωση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού» και 
διάθεσης πίστωσης έτους 2012» του Πράσινου Ταµείου καλούνται Οργανισµοί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού  

� 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 22 ΥΠΕΡ, 4  ΚΑΤΑ και  10 ΛΕΥΚΕΣ  ) 
Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ. κ. Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπης, Στάϊκου Θεοδώρου, 
Σώκου Ζωής και  Λουκάτου Παναγή για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους 
και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Οι ∆.Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδη Αβραάµ, Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Σωτηρίου Σακελλαρίος, 
Κοκµοτός Βασιλείος, Πέππα Αγγελική, Γιαρένης ∆ηµήτριος, Τσούκας Παναγιώτης, 
Τσαλτούµη Κυριακής, Νικητόπουλος Ιωάννης και Κουριδάκης Κωνσταντίνος δήλωσαν 
λευκή ψήφο για τους λόγους που αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά 
 

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης για τη χρηµατοδότηση της µελέτης 
«Κτηµατογράφηση-Πολεοδόµηση-Πράξη Εφαρµογής των επεκτάσεων Α’ Κατοικίας του 
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Κοινότητας Κρυονερίου» στα πλαίσια του 
Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Ολοκλήρωση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού». 
 
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. 
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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 23/10/2012 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 

Ροΐδης Αθανάσιος 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Αντιδήµαρχο Τεχνικών έργων – Ποιότητας Ζωής. 
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 
 


