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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..13η/2013..  

της ..28 ης/05/2013.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..91/2013.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..28ης/05/2013.. της ..13ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής  συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..28η Μαΐου 2013.. ηµέρα ..Τρίτη... 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. ..16079/24-05-2013.. 
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: 
 
� Θέµα Εκτός Ηµερήσιας: «Κατάργηση των Οργανισµών των Νοµικών Προσώπων των Ο.Τ.Α.» 

 
 ΘΕΜΑ 1ο: «2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού οε 2013». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2013 ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 3ο:  «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Εισήγηση για την προµήθεια υπηρεσιών ταχυδροµείου για την αποστολή 
ειδοποιητηρίων λογαριασµών ύδρευσης». 
ΘΕΜΑ 5ο:  «Μελέτη αξιοποίησης χώρου ΤΥΠΕΤ». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηµατικής επιχορήγησης σε συλλόγους και σωµατεία 
µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Ορισµός αναπληρωτή γραµµατέα της επιτροπής συµβιβαστικής επίλυσης φορολογικών 
διαφορών του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980 όπως ισχύει, που ορίσθηκε µε την 27/2013 απόφαση  
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση του Σχεδίου Πολιτικού Σχεδιασµού Εκτάκτων Αναγκών για το έτος 2013». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης για υπογραφή σύµβασης µε την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» 
ΘΕΜΑ 10ο: «∆ιαγραφές Χρεώσεων βεβαιωτικών Καταλόγων». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αγορά ακινήτου για τη δηµιουργία Νέου Κοιµητηρίου στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου 
Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 12ο:  «Ορισµός ∆. Σ. και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Η ΕΣΤΙΑ». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Ορισµός ∆. Σ. και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆  µε την επωνυµία 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Ο ΘΕΣΠΙΣ». 
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            Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. µέλη 
του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..31.. ήτοι: 

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν η πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αγίου Στεφάνου κ. Λυκάκη Γεωργία 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, Λίτσας Αθανάσιος, Μπούσµπουρας Αθανάσιος και 
Νικητόπουλος Ιωάννης απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

• Ο ∆.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής και Τσούκας απουσίαζαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του 2ου Θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
4ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης των θεµάτων 2,3,4 και 6. 

 
Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Πέππας Νικόλαος, Σακελλαρίου ∆ιονύσιος, Ποτίδης Χρήστος και 
Καρυστινός Νικόλαος  προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Θέµατος 
Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
3. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
4. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
5. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
6. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
7. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
8. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
9. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

10. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
11. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
12. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
13. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
14. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
15. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
16. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
17. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
18. ΓΙΑΡΕΝΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
19. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
20. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
21. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).     
22. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
23. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
24. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
25. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
26. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.   
27. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
28. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
29. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
30. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
31. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
3. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
6. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ. 
7. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
8. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
9. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

10. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
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• Η ∆.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα -Σοφία  προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του  3ου θέµατος 
της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.  

 
Αποχωρήσεις 
• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Πέππας Νικόλαος, Κοκµοτός Βασίλειος, Σώκου Παναγής και Λουκάτος Παναγής 
αποχώρησαν  από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 10ου θέµατος. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Ποτίδης Χρήστος, Σαραντάκη Θεοδώρα, Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, Σωτηρίου 
Σακελλάριος, Πέππα Αγγελικά, Στάϊκος Θεόδωρος, Σπηλιώτης Σπυρίδωνας, Ζυγούνας Γεώργιος, 
Κουριδάκης Κωνσταντίνος και Φέρµελη Λυδία αποχώρησαν  από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης του 9ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
του 8ου θέµατος. 

• Η ∆.Σ. κ. Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του 5ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος αποχώρησε  από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
του 11ου θέµατος. 

 
� Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο  κ. Πατσάκας Επαµεινώνδας, υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το 6ο Θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε θέµα «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηµατικής 
επιχορήγησης σε συλλόγους και σωµατεία µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου 
∆ιονύσου» προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 1ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης δεδοµένων ότι 
παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση εκπρόσωποι των αθλητικών και Πολιτιστικών συλλόγων. 

� Τα θέµατα 11, 12 και 13 συζητήθηκαν εκτός της σειράς των στην Ηµερήσια ∆ιάταξη και λόγω του 
πεπερασµένου της ώρας προτάχθηκαν κατόπιν αιτήµατος που εξέφρασαν κάποιοι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι, συγκεκριµένα το 13ο θέµα µε τίτλο: «Ορισµός ∆. Σ. και εκλογή Προέδρου και 
Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆  µε την επωνυµία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Ο ΘΕΣΠΙΣ» συζητήθηκε µετά το 8ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και 
ακολούθησε το 12ο µε τίτλο: «Ορισµός ∆. Σ. και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Η ΕΣΤΙΑ» και 
κατόπιν το 11ο µε τίτλο: «Αγορά ακινήτου για τη δηµιουργία Νέου Κοιµητηρίου στη ∆ηµοτική 
Ενότητα Αγίου Στεφάνου». 

� Για το παρόν θέµα παραβρέθηκε στη συνεδρίαση και ενηµέρωσε το σώµα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και ο πρόεδρος του Συλλόγου των εργαζοµένων κ. Πετρόπουλος Βασίλειος. 

� Για το παρόν θέµα παραβρέθηκε στη συνεδρίαση και εξέφρασε την άποψή της η Πρόεδρος της 
Οµοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος ∆ήµου ∆ιονύσου κ. Ιωακειµίδου. 

 
..Αριθ. Απόφασης: ..91/2013.. 
 

� Θέµα Εκτός Ηµερήσιας: «Κατάργηση των Οργανισµών των Νοµικών Προσώπων των Ο.Τ.Α.» 
 

Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης που έφερε στο 
σώµα προς συζήτηση η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή, αιτιολόγησε τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέµατος 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010. 
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα και είπε τα εξής:  

Το θέµα είναι πολύ σοβαρό δεδοµένης της διαφαινόµενης πρόθεσης του Υπουργείου 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης για κατάργηση Νοµικών Προσώπων των ΟΤΑ.  
  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ απεφάνθη για το κατεπείγον του θέµατος. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα και είπε τα εξής:  
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"Σχετικά µε την διαφαινόµενη πρόθεση του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης για 

κατάργηση Νοµικών Προσώπων των ΟΤΑ, ο Σύλλογος Εργαζοµένων του ∆ήµου ∆ιονύσου 

ανέλαβε πρωτοβουλία για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. 

 Όµως, το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης όχι µόνο δεν δέχθηκε να 

συναντηθεί µε την Επιτροπή που εξελέχθηκε των εργαζοµένων, αλλά απέστειλε και 

έγγραφο που ζητάει από τους ∆ήµους στοιχεία των υπαλλήλων των Παιδικών Σταθµών, 

προκειµένου να προχωρήσουν το σχέδιό τους για κλείσιµο των σταθµών και απολύσεις 

εργαζοµένων. 

 Σε αυτή την κατεύθυνση, και επειδή φαίνεται ότι άµεσα θα υπάρχουν αρνητικές 

εξελίξεις, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου δεσµεύεται και δηλώνει ότι θα 

αγωνισθεί µε κάθε µέσο και τρόπο προκειµένου να διασφαλιστεί ότι:  

1) ∆εν θα κλείσει κανένα Νοµικό Πρόσωπο.  

2) ∆εν θα απολυθεί κανένας εργαζόµενος και  

3) Θα παραµείνει δηµόσιος ο χαρακτήρας των Παιδικών Σταθµών." 

 
                                        
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆.Σ. κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος ως ειδικός αγορητής της παράταξης 
«Αδέσµευτη ∆ηµοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Προκειµένου να υπάρξει ένα 
οµόφωνο ψήφισµα για τους εργαζόµενους στους παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου, προτείνω να 
σταθούµε ακριβώς δίπλα σε αυτούς και το τεράστιας σηµασίας έργο που παρέχουν. Η 
οµαδοποίηση των Νοµικών Προσώπων σε µία κατηγορία κατά την άποψή µου έχει σαν στόχο να 
θίξει τους εργαζόµενους αυτούς των παιδικών σταθµών στους οποίους όλοι µας ή τουλάχιστον οι 
χρήστες οφείλουµε ένα τεράστιο ευχαριστώ, χρησιµοποιώντας σαν όχηµα ∆ηµοτικά Νοµικά 
Πρόσωπα που κατά καιρούς έχουν κατηγορηθεί για σπατάλη ή κακοδιαχείριση. 
 Εγώ από τη µεριά µου θα επαναλάβω αυτό που είπα και κατά την προηγούµενη συνέλευση 
που έγινε, πως στόχος µας θα πρέπει να είναι η πάση θυσία διατήρηση των ανθρώπων αυτών στις 
θέσεις τους, η ενίσχυσή τους και η προάσπιση και επαύξηση όλων των οργανικών θέσεων που 
προβλέπονται στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς, υπό οποιοδήποτε εργασιακό καθεστώς. Είτε 
δηλαδή αυτοί δουλεύουν υπό την σκέπη ενός Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου, είτε υπό την 
σκέπη του ίδιου του ∆ήµου σαν µόνιµοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως και όλοι οι 
υπόλοιποι. 
 Ένα ψήφισµα που θα αναφέρεται γενικά και αόριστα στην µη κατάργηση κανενός Νοµικού 
Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου, θεωρώ ότι ουσιαστικά χρησιµοποιεί τους ανθρώπους αυτούς σαν 
ασπίδα για Νοµικά Πρόσωπα που µοναδικό στόχο είχαν την εξυπηρέτηση µικροπολιτικών 
συµφερόντων, και µε τον τρόπο αυτό δίνει άλλοθι στην όποια κυβερνητική πολιτική το θελήσει να 
τους εξοντώσει. 
 To ψήφισµα που θα πρέπει να πάρουµε κατά την άποψή µου, θα πρέπει να είναι καθαρό, 
να αφορά τους συγκεκριµένους ανθρώπους και το τεράστιο έργο που αυτοί προσφέρουν. Μόνο 
έτσι θα είναι ισχυρό και θα έχει αξία γι' αυτούς τους ίδιους. Ένα ψήφισµα που θα οδηγεί στην 
κατεύθυνση οι άνθρωποι αυτοί να εξασφαλιστούν πλήρως εργασιακά και όχι να αποτελέσουν 
ανάχωµα για την διατήρηση παραµάγαζων που κατά καιρούς έχουν στηθεί».  
  

Έπειτα, το λόγο πήρε η ∆.Σ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη, ως ειδική αγορητής της Παράταξης 
«Συµµαχία για τον πολίτη» και δήλωσε τα έξης: «Εµείς συµφωνούµε και µε το ψήφισµα των 
εργαζοµένων και µε αυτά που είπε ο κ. Ζαµάνης, και µε κάθε τρόπο θα εκδηλώσουµε την 
συµπαράστασή µας στους εργαζόµενους των Νοµικών Προσώπων αλλά και στην ίδια την ύπαρξη 
των Νοµικών Προσώπων». 
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Κατόπιν το λόγο πήρε η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή ως ειδική αγορητής της παράταξης: «Λαϊκή 
Συσπείρωση ∆ιονύσου» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως «Εµείς ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την 
ευθύνη που έχουµε για τις δραστηριότητες που έχει ο ∆ήµος και µέσω των Νοµικών Προσώπων, 
δεν έχει καµία σχέση να κάνουµε ένα ψήφισµα συµπαράστασης αφού είναι δικό µας το πρόβληµα 
και σε εµάς εναπόκειται τί µέτρα θα πάρεις ούτως ώστε να µην προκύψει κανένα πρόβληµα.  
 Άρα αυτό που θα καταλήξουµε σήµερα δεν µπορεί να είναι ένα ψήφισµα αλλά πρέπει να 
είναι µια απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα έχει συγκεκριµένα µέτρα που θα πάρει, 
συγκεκριµένους στόχους και συγκεκριµένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν ούτως ώστε να µην 
βρεθούµε προ εκπλήξεων, και ιδιαίτερα να µην βρεθούν οι εργαζόµενοι προ εκπλήξεων και 
ιδιαίτερα οι γονείς και τα νέα ζευγάρια που πραγµατικά δεν θα έχουν τί να κάνουν τα παιδιά τους.
 Και επειδή είναι καθαρό ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί µε µικρότερο δηµοσιονοµικό κόστος 
να προχωρήσει σε απολύσεις, διαθεσιµότητες προσωπικού, και την κάλυψη αυτών των κενών που 
θα δηµιουργηθούν θέλουν να τους αντικαταστήσουν µε εργαζόµενους µε ελαστικές θέσεις 
εργασίας, ανακυκλώνοντας θέσεις προσωρινής εργασίας και µε το νέο φρούτο των µη 
κυβερνητικών οργανώσεων, δήθεν µε την κοινωφελή εργασία που έτσι και αλλιώς παίρνει 
σηµαντικές διαστάσεις. Θέλουν να επιταχύνουν και να διευκολύνουν την παράδοση αρµοδιοτήτων 
των ΟΤΑ ολόκληρων ή και τµηµάτων τους στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Αυτή είναι η προοπτική. Και 
βεβαίως να συρρικνώσουν κοινωνικές υπηρεσίες και να ξεφορτωθούν τέτοιες αρµοδιότητες µε την 
δηµιουργία κοινωνικών συνεταιρισµών επιχειρήσεων µέσω κοινωνικής οικονοµίας κλπ. 
 Και βεβαίως, θα φορτώσουν δυσβάσταχτα βάρη στην λαϊκή οικογένεια που δεν θα µπορεί 
να τα βγάζει πέρα. 
 Θεωρούµε, η συνολική µας άποψη είναι η εξής. όλες οι Υπηρεσίες να παρέχονται µέσα από 
τον ∆ήµο. Να µην δεχθούµε και να παλέψουµε, καµία ιδιωτικοποίηση άµεση ή έµµεση και καµία 
εκχώρηση αρµοδιότητας. Και βεβαίως οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι κοινωνικοί συνεταιρισµοί 
κλπ. αυτός ο στόχος είναι. Είναι ο πολιορκητικός κριός που θέλει να χτυπήσει αυτό το πράγµα. 
 Θεωρούµε ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες και δοµές πρέπει να υπάρχουν χωρίς τροφεία και 
ανταποδοτικότητα και να είναι δηµόσιοι, δωρεάν, σύγχρονοι και ασφαλείς βρεφικοί παιδικοί σταθµοί 
που να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών Ελλήνων και µεταναστών χωρίς όρους και 
προϋποθέσεις. 
 Για να γίνουν αυτά τα παραπάνω θεωρούµε ότι πρέπει: Αποφασίζουµε και κάνουµε πολύ 
συγκεκριµένα πράγµατα και ενέργειες πριν υλοποιηθούν. Και βεβαίως δεν ξέρω, εγώ θα πω µία 
πρόταση, ας δούµε την δυνατότητα της άµεσης απορρόφησης της δραστηριότητας και των 
εργαζόµενων στον ∆ήµο. Και ιδιαίτερα το κοµµάτι που αφορά τους παιδικούς σταθµούς. Ξέρουµε 
ότι αυτό έχει µία διαδικασία, είναι δύσκολο. Πρέπει να το πιστεύεις. Μπορεί να 'ρθεις και σε 
σύγκρουση µε κάποια πράγµατα. Αλλά αν τελικά δεν µπορείς να ανατρέψεις όλη την πολιτική αυτή, 
τουλάχιστον µπορείς να ξεκινήσεις από σήµερα µε µία προοπτική, να πεις ότι αυτή την 
δραστηριότητα των βρεφονηπιακών σταθµών την περνάω ως βασική δραστηριότητα του ∆ήµου και 
µε την µεταφορά όλων των εργαζόµενων µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση». 
 
Τέλος ο ∆ήµαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης λαβών το λόγο δήλωσε τα εξής: «Αγγίζει το σύνταγµα  
το να καταργηθούν τα Νοµικά Πρόσωπα. Παρεµβαίνει ο Υπουργός ευθέως στο σύνταγµα. Και εκεί 
θα πρέπει νοµίζω το σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος να 
προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία. 
 Ως ∆ήµος ∆ιονύσου ανήκουµε στην πλειοψηφία των ∆ήµων της Αττικής και της υπόλοιπης 
Ελλάδας, που έχουµε κάνει τις περισσότερες συγχωνεύσεις και καταργήσεις. Κατ' αρχήν να 
ξεκινήσουµε από τον καλλικρατικό ∆ήµο ∆ιονύσου, που ενοποιήθηκαν 7 ∆ήµοι - Κοινότητες. Στις 7 
πρώην ∆ηµοτικές Κοινότητες είχαµε πάνω από 10 Νοµικά Πρόσωπα, και αυτή τη στιγµή έχουµε 5 
τον αριθµό: ∆ύο τις Σχολικές Επιτροπές, δύο τα Νοµικά Πρόσωπα και την ΕΞΕΛΙΞΗ. Στις 
επαπειλούµενες νέες καταργήσεις και συγχωνεύσεις των Νοµικών Προσώπων, που πρέπει να πω 
βέβαια ότι σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες, και δεν το λέω για να εφησυχάσουµε τον 
κόσµο, αποσύρεται µάλλον το άρθρο 4. Αυτό δεν λέει κάτι. Θα επανέλθει µάλλον τον Σεπτέµβριο.  
 Όπως και να έχει όµως, εµείς υποστηρίζουµε πλήρως τις θέσεις της Κεντρικής Ενωσης 
∆ήµων και Ενοτήτων, και αν θέλετε θα είναι και πρώτο θέµα στην ηµερήσια διάταξη στο συνέδριο 
που θα πραγµατοποιηθεί το επόµενο τριήµερο. Είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι σε ένα τέτοιο 
ενδεχόµενο, πολύ περισσότερο στις σηµερινές δύσκολες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες που 
θεµελιώδεις αρµοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ασκούνται µέσω των Νοµικών µας 
Προσώπων, και παρέχονται µε τον πλέον αποτελεσµατικό µπορώ να πω και οικονοµικό τρόπο 
αναγκαίες κοινωνικο-προνοιακές υπηρεσίες που ανακουφίζουν τις πιο ευαίσθητες και ευάλωτες 
αυτή τη στιγµή κατηγορίες πολιτών στις συνέπειες της κρίσης. 
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 Ταυτόχρονα πρέπει να πούµε και να θεωρούµε αδιαπραγµάτευτες τις θέσεις του συνόλου 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την συνταγµατική της αυτοτέλεια, την ενίσχυση του κοινωνικού της 
ρόλου και της προσφοράς στις τοπικές κοινωνίες. 
 Τέτοιες ενέργειες είναι µη αποδεκτές και καταδικαστέες. Αξιώνουµε να µην κλείσει κανένα 
Νοµικό Πρόσωπο και κανένας εργαζόµενος να µην χάσει τη δουλειά του». 
 
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και κατάθεση απόψεων από τους κ.κ. ∆.Σ. Γαρεφαλάκη Εµµανουήλ. 
Παπαβασιλείου Χρήστο, Πασιπουλαρίδη Αβρααµ, Σωτηρίου Σακελλάριο, Ταουξή Χριστιανίδη 
Καλλιόπη, Κοκµοτού Βασίλειου, Σπηλιώτη Σπυρίδωνα, Ζυγούνα Γεωργίου, Ροΐδη Αθανασίου 
(Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) 
 
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 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 34 υπέρ  και 2  Λευκές 

Οι  ∆.Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ και Ζαµάνης ∆ιονύσιος  δήλωσαν λευκή ψήφο  για τους 
λόγους που ανάφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου δεσµεύεται και δηλώνει ότι θα αγωνισθεί µε κάθε 
µέσο και τρόπο προκειµένου να διασφαλιστεί ότι:  
 
1) ∆εν θα κλείσει κανένα Νοµικό Πρόσωπο µε  έξωθεν παρέµβαση, υπερασπιζόµενοι την 
συνταγµατική αυτοτέλεια του. 
2) ∆εν θα απολυθεί κανένας εργαζόµενος. 
3) Θα παραµείνει δηµόσιος ο χαρακτήρας των Παιδικών Σταθµών και  
4) Συντονισµός και συνεργασία µε την ΚΕ∆Ε για το συγκεκριµένο θέµα. 
 

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. 
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. 
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
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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 05/06/2013 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 
Καρασαρλής Αναστάσιος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Αυτοτελές τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής &∆ιαφάνειας  µε την 
υποχρέωση  για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

Κοινοποίηση 
-Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµου ∆ιονύσου 
 


