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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..24η/2013..  

της ..30ης/10/2013.. 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Ταχ.  Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..218/2013.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..30ης/10/2013.. της ..24ης/2013.. Δημόσιας Τακτικής Συνεχιζόμενης 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Σήμερα την ..30η Οκτωβρίου 2013.. ημέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..12:00.. το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής 
Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
..36097/25-10-2013.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, 
στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του 
άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη 
αποφάσεων του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Δ.),για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 
θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 36/29-10-2013  Απόφασης της Δημοτικής 
Κοινότητας Διονύσου περί δωρεάν παραχώρησης τάφου εξαετούς ταφής στο κοιμητήριο της 
Δ.Κ.Διονύσου, λόγω οικονομικής αδυναμίας  της ενδιαφερόμενης οικογένειας».                                                                                                                   
ΘΕΜΑ 1ο: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας)  προμηθειών και παροχής υπηρεσιών». 
ΘΕΜΑ 4ο:  «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας)  προμηθειών και παροχής υπηρεσιών». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Εκποίηση άχρηστων αντικειμένων». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή Μηχανημάτων Έργου (ΜΕ) των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων από τον   
Καλλικρατικό Δήμο Διονύσου για την Αλλαγή της Άδειας Κυκλοφορίας τους στα Στοιχεία  
του Καλλικρατικού Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Πράσινη παρέμβαση σε 
κοινόχρηστους χώρους της πόλης» της Δ. Κ. Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Προγραμματισμός σύναψης δύο (2)  συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του 
συγχρηματοδοτούμενου έργου Τοπικό δίκτυο για την παραγωγή, μεταποίηση και προώθηση 
οπωροκηπευτικών-βιολογικών γεωργικών προϊόντων και ειδών ανθοκομίας  (πρόγραμμα 
ΤΟΠΕΚΟ)» 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση της αριθ. 74/2013 απόφασης του ΝΠΔΔ «Η ΕΣΤΙΑ» με θέμα Β΄ αναμόρφωση 
προϋπολογισμού οε 2013». 
ΘΕΜΑ 10ο: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ». 
ΘΕΜΑ 11ο:  «Λήψη απόφασης για τη Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Διονύσου, για το έτος 2014». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Υποβολή της αριθ.293/27-9-2013 απόφασης της  Ο.Ε. περί Έκθεσης 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης  προϋπολογισμού Δήμου Β τριμήνου οε2013». 
ΘΕΜΑ 13ο:  «8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2013». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». 
ΘΕΜΑ 15ο:  «Έγκριση ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες 
του Δήμου Διονύσου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού 2013-2014. 
ΘΕΜΑ 16ο: «Παραγραφή οφειλών του Δήμου έως το έτος 2007, λόγω παρέλευσης 5ετίας». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Καθορισμός Πιστωτικού ιδρύματος για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού 
προθεσμιακής κατάθεσης». 
 

 ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2014». 
 

           Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..29.. ήτοι: 
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Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου 
Στεφάνου κ. Λυκάκη Γεωργία, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, 
η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας  Διονύσου κ. Κακούρη Ιωάννα, ο Πρόεδρος της Δημοτικής 
Κοινότητας Κρυονερίου κ. Λινάρδος Μιχαήλ καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Σταμάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος. 
 
 
 Η Συνεδρίαση διεκόπη σύμφωνα με το άρθρο 7 § 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου (134/27-06-2011 ΑΔΣ)  την 24:00 για την επομένη 30/10/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα  
12:00 μ.μ. 

 
Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως κληθέντες και εμπροθέσμως, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
 
Απουσίες: 

 Οι Δ. Σ. κ. κ. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, Λίτσας Αθανάσιος και Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 
απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

 Ο Δ.Σ. κ. Πέππας Νικόλαος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 7 και 8 της 
ημερήσιας διάταξης. 

 Ο Δ.Σ. κ. Ποτίδης Χρήστος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 17ου θέματος  της 
ημερήσιας διάταξης. 

 Ο Δ.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του Εκτός Ημερήσιας 
Διάταξης θέματος 

 Ο Δ.Σ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 4,5,6,13 και 15  
της ημερήσιας διάταξης. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 

2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
3. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
4. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ. 
5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
6. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
7. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
8. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
9. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 

10. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
11. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
12. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
13. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
14. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
15. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
16. ΓΙΑΡΕΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
17. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
18. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
19. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 
20. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
21. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
22. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
23. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
24. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.   
26. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
27. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
28. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
29. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ. 
 
 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
2. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
3. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ. 
5. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
6. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
7. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
8. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
9. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
10. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
11. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
12. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
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 Η Δ.Σ. κ. Πέππα Αγγελική απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέματος της 
ημερήσιας διάταξης. 

 Ο Δ.Σ. κ. Γιαρένης Δημήτριος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 3,4,5,6,7,8,9 
της ημερήσιας διάταξης. 

 Ο Δ.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέματος της 
ημερήσιας διάταξης. 

 Η Δ.Σ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου και 6ου 
θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 Ο Δ.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 
2,3,4,5,6,10, 13 και 18 της ημερήσιας διάταξης. 

 Η Δ.Σ. κ. Φέρμελη Λυδία απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέματος της ημερήσιας 
διάταξης. 

 Η Δ.Σ. κ. Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 10 και 
13 της ημερήσιας διάταξης. 

 
Προσελεύσεις: 

 Ο Δ.Σ. κ. Παπαβασιλείου Χρήστος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
εκτός Ημερήσιας Διάταξης. 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Κοντάκη Κυριάκος, Χιώτης Ηρακλής, Πέππα Αγελική και Λουκάτος Παναγής 
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων – ενημερώσεων.  

 Η Δ.Σ. κ. Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την διάρκεια συζήτησης του 
9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 Ο Δ.Σ. κ. Ποτίδης Χρήστος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέματος της ημερήσιας 
διάταξης. 

 Ο Δ.Σ. κ. Σωτηρίου Σακελλάριος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 16ου θέματος της 
ημερήσιας διάταξης. 

 Ο Δ.Σ. κ. Κοκμοτός Βασιλείος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου 
θέματος. 

 
Αποχωρήσεις 

 Ο Δ.Σ. κ. Γιαρένης Δημήτριος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11ου θέματος της 
ημερήσιας διάταξης. 

 Ο Δ.Σ. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου θέματος 
της ημερήσιας διάταξης. 

 Οι Δ.Σ. κ. Μπούσμπουρας Αθανάσιος και Λουκάτος Παναγής αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 Ο Δ.Σ. κ. Νικητόπουλος Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 18ου θέματος της 
Ημερήσιας Διάταξης. 

 
 
 Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κυριακούλη Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 Το 10ο θέμα  της Ημερήσιας διάταξης «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»,προτάχθηκε και συζητήθηκε μετά το 2ο θέμα, δεδομένου 
ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  ενδιαφερόμενοι δημότες. 

 Για το 14ο θέμα «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων»,παραβρέθηκε στη συνεδρίαση 
και  ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας κ. Αλεξανδρής Δημήτριος. 
 
 
..Αριθ. Απόφασης: ..218/2013.. 
 
 ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2014». 
 

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..18ου.. θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 
Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων και Υποδομών  κ. Νικόλαο Παππά, για να προβεί στην εισήγηση. 
 
Ο  Αντιδήμαρχος  κ.  Νικόλαος Παππάς ανέπτυξε το θέμα και  είπε  τα  εξής: 
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 Σας υποβάλλουμε το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος 2014 όπως διαμορφώθηκε μετά την 

9η/2013 συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου από ίδιους πόρους και από διάφορες πηγές 

χρηματοδότησης.  

2. Τα αιτήματα των δημοτικών κοινοτήτων 

3. Τις πραγματικές ανάγκες των δημοτικών διαμερισμάτων, μετά από αξιολόγηση και 

ιεράρχηση 

4. Τη δυνατότητα ωρίμανσης και υλοποίησης μέσα στο 2013 ορισμένων χρηματοδοτούμενων 

έργων 

Το Τεχνικό Πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο (2 ) μέρη: 

α. Συνεχιζόμενα έργα και μελέτες 

β. Νέα έργα και μελέτες 

Επισυνάπτεται επίσης πίνακας έργων και μελετών των οποίων έχει ολοκληρωθεί το φυσικό 

αντικείμενο και υπολείπεται η αποπληρωμή τους. 

Στο Τεχνικό πρόγραμμα συμπεριλήφθηκαν έργα που έχουν υποβληθεί για χρηματοδότηση από 

διάφορες πηγές όπως ΕΣΠΑ, ΕΤΤΑΑ αλλά δεν έχουν ενταχθεί ακόμη.  

Εφόσον εξασφαλίζονται πρόσθετες χρηματοδοτήσεις από διάφορα προγράμματα θα 

συμπεριληφθούν και έργα που δεν υπάρχουν στο παρόν Τεχνικό Πρόγραμμα, τα οποία θα 

ενταχθούν με τροποποίησή του. 

Το Τεχνικό Πρόγραμμα 2014 περιλαμβάνει: 

 

 Έργα ύδρευσης – αποχέτευσης 

 Βελτιώσεις πεζοδρομίων 

 Συντήρηση οδικού δικτύου (ασφαλτοστρώσεις – επισκευές) 

 Αντιπλημμυρικά έργα 

 Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού 

 Βελτίωση – ίδρυση κτιριακών εγκαταστάσεων, σχολικών μονάδων 

 Έργα αναπλάσεων 

 Κατασκευή παιδικών χαρών 

 Έργα για τη συντήρηση και βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων 

 Χρηματοδότηση για σύνταξη διαφόρων μελετών 

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του Τεχνικού 

Προγράμματος του 2014. 

 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Δ.Σ. κ. Ταουξή - Χριστιανίδη Καλλιόπη ως ειδική αγορήτρια της 
παράταξης «Αδέσμευτη Δημοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Για άλλη μια φορά, 
για τρίτη φορά συνεχόμενη έρχεται ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο είναι ανεφάρμοστο. Τα έργα τα 
οποία όπως προανέφερα είναι αόριστα, τα περισσότερα είναι αόριστα, δεν υπάρχει περίπτωση να 
υλοποιηθούν.  
 Είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο έχει μελέτες στο όριο ακριβώς της απευθείας 
ανάθεσης. Είναι γεμάτο από μελέτες τέτοιες. Η Τεχνική Υπηρεσία δηλαδή αγνοεί αν θα πρέπει να 
κάνει έστω και δύο - τρεις από αυτές. Ίσως δεν της έχει ανατεθεί, ή ίσως δεν έχει συζητηθεί καθόλου 
το θέμα στην Τεχνική Υπηρεσία. 
 Το τεχνικό πρόγραμμα είναι η βάση του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με αυτό θα ψηφιστεί και 
ο προϋπολογισμός. Τί να ψηφίσουμε από αυτό το τεχνικό πρόγραμμα, που τα περισσότερα έργα τα 
αναμασάμε εδώ και χρόνια και λέμε 2.000.000 ευρώ για την οδό Αγίας Λαύρας παράλληλα με τις 
γραμμές του τρένου, 2.000.000 ευρώ για την αξιοποίηση του ΤΥΠΕΤ. Ποιό ΤΥΠΕΤ; Τί θα το 
κάνουμε αυτό το ΤΥΠΕΤ; Τί θα γίνει με την οδό Αγίας Λαύρας; Δεν ασφαλτοστρώθηκε; Καινούργια 
μελέτη; 
 Άρα λοιπόν, και επειδή είναι τεχνικό το πρόγραμμα και τουλάχιστον ένα σοβαρό τεχνικό 
πρόγραμμα θα πρέπει να είναι υλοποιήσιμο κατά 80%. Εδώ από τα έργα που βλέπω, τουλάχιστον 
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αυτά που έχει προτείνει η Διοίκηση, δεν βλέπω να υλοποιείται κανένα εκτός από μερικά τα οποία 
είναι ζωτικής σημασίας και απαραίτητα, τελείως απαραίτητα. 
 Τί έχετε φαντασθεί; Η Διοίκηση του Δήμου τί έχει φαντασθεί να είναι ο Δήμος του Διονύσου; 
Να είναι ένας Δήμος με λακκούβες όπως τον έχουμε αποκαλέσει παλαιότερα, γιατί αυτές δεν 
έκλεισαν ούτε με την περυσινή εργολαβία μα ούτε και με την φετινή θα κλείσουν, ή κάτι άλλο; 
Δηλαδή να λέμε κάνουμε ένα έργο, το έχουμε εντάξει στο τεχνικό πρόγραμμα, θα το κάνουμε.  
 Εκλογές έρχονται, και όλα αυτά είναι προεκλογικά. Είναι έργα τα οποία για τον καθέναν που 
έρχεται και παραπονιέται γιατί πλημμύρισε το ρέμα στη Σταμάτα και πλημμύρισε το σπίτι του, ή γιατί 
το ρέμα στο Βρυσάκι δεν έχει γίνει αναμόρφωση ακόμα, ή για κάποια άλλα στην περιοχή, ε αυτά 
είναι υποσχέσεις οι οποίες θα δώσετε και θα τους λέτε "εμείς το έχουμε εγγράψει στο τεχνικό 
πρόγραμμα και θα το κάνουμε". 
 Είναι ανεφάρμοστο κατά 100%. Άρα δεν το ψηφίζω. Περίμενα, επειδή υπάρχουν και οι 
συνάδελφοι μηχανικοί και οι οποίοι ξέρουν την περιοχή μας, ότι τουλάχιστον τα έργα τα οποία είναι 
τελείως απαραίτητα θα έπρεπε να τα προτάξουν και να είναι απτά. Όχι αόριστα. Ευχαριστώ.»  
 
Κατόπιν το λόγο πήρε η Δ.Σ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) ως ειδική αγορήτρια της παράταξης 
«Συμμαχία για τον Πολίτη» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Ως ειδικός, σέβομαι την άποψη της κ. 
Ταουξή. Συμφωνώ με το σκεπτικό της και ιδίως για το υπ' αριθ. 23 έργο που λέει "Μελέτη σύνταξης 
γενικών πολεοδομικών σχεδίων Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Διονύσου" πρέπει τάχιστα να 
εξαιρεθεί ο Άγιος Στέφανος και η Άνοιξη από την πρόταση αυτή. 
 Κατά τα άλλα, συμφωνώ με την άποψη της κ. Ταουξή και θα καταψηφίσουμε το τεχνικό 
πρόγραμμα». 
 
Ακολούθως το λόγο πήρε η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή ως ειδική αγορήτρια της παράταξης «Λαϊκή 
συσπείρωση Διονύσου» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Για άλλη μια φορά έρχεται ένα τεχνικό 
πρόγραμμα που έχει έκθεση ιδεών. Κυρίως θυμίζει προεκλογικό φυλλάδιο, ότι αν εκλεγούμε θα 
κάνουμε αυτά. Και γιατί το λέμε αυτό. Γιατί έχει παράθεση προτάσεων, αν και μερικά συμφωνώ ότι 
είναι ασαφή και θεωρώ ότι είναι σκόπιμα ασαφή. Είναι σκόπιμα. Μία παράθεση προτάσεων ιδανικού 
χαρακτήρα. Ενώ γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι τα περισσότερα δεν πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν από τη στιγμή που δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Και εδώ εγώ θέλω να 
προσθέσω επιπλέον ότι είναι και επιλογή σας να μην διεκδικείτε πόρους για έργα υποδομής στη 
λογική ότι ε, αφού είμαστε σε κρίση, αφού δεν δίνει η Κυβέρνηση, ε τί να κάνουμε, θα πορευτούμε με 
αυτά. 
 Επιπλέον για άλλη μια φορά γονατίζει τους δημότες με τα έργα ανταποδοτικότητας και των 
ιδίων πόρων που είναι επίσης χρήματα των δημοτών. 
 Από αυτή την άποψη έτσι καθαρά εμείς θα καταψηφίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα για όλους 
αυτούς τους λόγους». 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67  του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.) 
 Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95  και 208 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 

τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
 Την παρ.1 του άρθρου 266, την περίπτ. γ’ άρθρο 63 και την παρ.4 του άρθρου 86 του 

Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης.) 

 Την υπ’ αριθ. 08/2013 (23-09-2013) απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το 
σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος. 

 Τις σχετικές προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες και άλλα στοιχεία που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος. 

 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών 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 και  14  Κατά  
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Μειοψηφούντων των  κ. κ. Δ.Σ. Ζαμάνη Διονυσίου, Σωτηρίου Σακελλάριου, Ταουξή – Χριστιανίδη 
Καλλιόπης, Κοκμοτού Βασίλειου, Πέππα Αγγελικής, Στάϊκου Θεόδωρου, Τσούκα Παναγιώτη, 
Παπαπαναγιώτου Ελένης (Λένας), Τσαλτούμη Κυριακή, Σώκου Ζωής, Σπηλιώτη Σπυρίδωνα, 
Ζυγούνα Γεωργίου, Φέρμελη Λυδίας και Κοροβέση Βασιλικής (Βάσιας) για τους λόγους που 
ανάφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
 
Εγκρίνει το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Διονύσου για το έτος 2014  ως κατωτέρω: 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.       ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.  

ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 

                                                                      ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ. 
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 

 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 
 ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ. 
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 

    
Ακριβές Αντίγραφο 
Άγιος Στέφανος 07/11/2013 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

Καρασαρλής Αναστάσιος 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ. 
Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών . 
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσίων. 

- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, πληροφορικής & διαφάνειας με την ευθύνη 
ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

 
 


