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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: ..93/2013.. 
                      

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». 

 
..Αριθ. Απόφασης: ..93/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηµατικής επιχορήγησης σε συλλόγους και 

σωµατεία µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..6ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο 
∆ήµαρχο κ. Καλαφατέλη Ιωάννη για να προβεί στην εισήγηση. 
 
Ο ∆ήµαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης ανέπτυξε το θέµα και  είπε  τα  εξής: 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006  «µε απόφαση του δηµοτικού ή 
κοινοτικού συµβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηµατικών επιχορηγήσεων σε νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου, περιλαµβανοµένων και των εκκλησιαστικών, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς 
συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου ή της Κοινότητας, σε 
τοπικά παραρτήµατα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και 
πολιτιστική δραστηριότητα, καθώς και σε πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων 
στους οικείους ∆ήµους ή Κοινότητες για την πραγµατοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. Η απόφαση λαµβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο 
προϋπολογισµό για το σκοπό αυτόν, που σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα και 
µισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου δεν έχει 
εφαρµογή, εφόσον τα ποσά των χορηγούµενων ενισχύσεων από τους ∆ήµους και Κοινότητες προς 
τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις. Είναι επίσης δυνατή, υπό 
τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η επιχορήγηση συλλόγων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε πανελλήνια 
δράση, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης, κάθε µορφής, σε παιδιά 
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που είναι, ιδίως, θύµατα εξάρτησης, κακοποίησης, παραµέλησης, οικονοµικής εκµετάλλευσης και 
παράνοµης διακίνησης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση 
αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράµµατος δράσεως του συλλόγου, για τον αντίστοιχο ∆ήµο 
ή Κοινότητα και η έγκρισή του από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας». 

Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων και κατόπιν της υπ’ αριθ. 11839/17-4-2013 επιστολής του 
∆ηµάρχου, κατατέθηκαν οι παρακάτω αιτήσεις οικονοµικής ενίσχυσης των πολιτιστικών, αθλητικών 
και λοιπών συλλόγων που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου µε τις οποίες 
προσδιορίζονται αναλυτικά (προϋπολογισµός, ηµεροµηνία, τόπος, κ.λ.π.) οι συγκεκριµένες 
εκδηλώσεις, για την πραγµατοποίηση των οποίων προτίθενται οι σύλλογοι να διαθέσουν την 
αιτούµενη επιχορήγηση.  Οι εκδηλώσεις/δράσεις αυτές συµβάλλουν  στην προαγωγή του πολιτισµού 
και αθλητισµού και επηρεάζουν ένα ευρύ κύκλο προσώπων.  

Πιο συγκεκριµένα, έχουν καταθέσει σχετική αίτηση συνοδευόµενη µεταξύ άλλων από το πρόγραµµα 
δράσης και τον απολογισµό δράσης του τελευταίου έτους µε αποδεικτικά στοιχεία, οι παρακάτω 
σύλλογοι: 

 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
1. Αθλητικός Ποδοσφαιρικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Στεφάνου «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ», µε έδρα την ∆.Ε. Αγ. Στεφάνου (αρ. πρωτ. αίτησης 12929/25-4-2013) και 
αιτούµενο ποσό 35.500 ΕΥΡΩ 

2. Αθλητικός Γυµναστικός Σύλλογος Αγ. Στεφάνου «ΤΟ ΟΙΟΝ», µε έδρα την ∆. Ε. Αγ. 
Στεφάνου (αρ. πρωτ. αίτησης 13907/10-5-2013) και αιτούµενο ποσό 25.000 ΕΥΡΩ 

3. Αθλητικός Όµιλος Αγ. Στεφάνου, µε έδρα την ∆.Ε. Αγ. Στεφάνου (αρ. πρωτ. αίτησης 
13895/10-5-2013) και αιτούµενο ποσό 7.000 ΕΥΡΩ 

4. Αθλητικός Όµιλος Άνοιξης, µε έδρα την ∆.Ε. Άνοιξης (αρ. πρωτ. αίτησης 14701/17-5-
2013) και αιτούµενο ποσό 21.000 ΕΥΡΩ 

5. Αθλητικός Όµιλος ∆ιονύσου, µε έδρα την ∆.Ε. ∆ιονύσου (αρ. πρωτ. αίτησης 13888/10-5-
2013) και αιτούµενο ποσό 45.000 ΕΥΡΩ 

6. Αθλητικός Σύλλογος ∆ροσιάς-ΝΙΚΗ, µε έδρα την ∆.Ε. ∆ροσιάς (αρ. πρωτ. αίτησης 
13558/8-5-2013) και αιτούµενο ποσό 38.000 ΕΥΡΩ 

7. Αθλητικός Όµιλος Κρυονερίου, µε έδρα την ∆.Ε. Κρυονερίου (αρ. πρωτ. αίτησης 
13887/10-5-2013) και αιτούµενο ποσό 12.500 ΕΥΡΩ 

8. Αθλητικός Σύλλογος Ροδόπολης, µε έδρα την ∆.Ε. Ροδόπολης (αρ. πρωτ. αίτησης 
13792/10-5-2013) και αιτούµενο ποσό 10.000 ΕΥΡΩ 

9. Αθλητικός Όµιλος Σταµάτας, µε έδρα την ∆.Ε. Σταµάτας (αρ. πρωτ. αίτησης 13960/10-5-
2013) και αιτούµενο ποσό 28.000 ΕΥΡΩ 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
1. Σύλλογος Γυναικών Αγ. Στεφάνου, µε έδρα την ∆.Ε. Αγ. Στεφάνου (αρ. πρωτ. αίτησης 

11740/17-4-2013) και αιτούµενο ποσό 15.000 ΕΥΡΩ 
2. Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Αγίου Στεφάνου, µε έδρα την ∆.Ε. Αγ. 

Στεφάνου (αρ. πρωτ. αίτησης 13957/10-5-2013) και αιτούµενο ποσό 5.500 ΕΥΡΩ 
3. Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Στεφάνου, µε έδρα την ∆.Ε. Αγ. Στεφάνου (αρ. 

πρωτ, αίτησης 13941/10-5-2013) και αιτούµενο ποσό 3.500 ΕΥΡΩ Πολιτιστικός  
4. Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Στεφάνου – «ΕΜΠΝΕΥΣΙΣ», µε έδρα την ∆.Ε. Αγ. Στεφάνου 

(αρ. πρωτ. αίτησης 13979/10-5-2013) και αιτούµενο ποσό 9.950 ΕΥΡΩ 
5. Ένωση Ποντίων Αγ. Στεφάνου Αττικής & Περιχώρων, µε έδρα την ∆.Ε. Αγ. Στεφάνου (αρ. 

πρωτ. αίτησης 13822/10-5-2013) και αιτούµενο ποσό 15.800 ΕΥΡΩ 
6. Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Οικισµού Ποντίων Αγ. Στεφάνου, µε έδρα την ∆.Ε. 

Αγ. Στεφάνου (αρ. πρωτ. αίτησης 13710/9-5-2013) και αιτούµενο ποσό 2.500 ΕΥΡΩ 
7. Ιερός Καθεδρικός Ναός Κοιµήσεως της Θεοτόκου ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου, µε έδρα την ∆.Ε. Αγ. 

Στεφάνου (αρ. πρωτ. αίτησης 15881/23-5-2013) και αιτούµενο ποσό 20.000 ΕΥΡΩ 
8. Ροταριανός όµιλος Άνοιξη-Σεµέλη, µε έδρα την ∆.Ε. ∆ιονύσου (αρ. πρωτ. αίτησης 

13711/9-5-2013) και αιτούµενο ποσό 4.200 ΕΥΡΩ 
9. Φιλοζωικός Σύλλογος ∆ιονύσου, µε έδρα την ∆.Ε. ∆ιονύσου (αρ. πρωτ. αίτησης 

13832/10-5-2013) και αιτούµενο ποσό 6.580 ΕΥΡΩ 
10. Χορωδία ∆ιονύσου ΣΕΜΕΛΗ, µε έδρα την ∆.Ε. ∆ιονύσου (αρ. πρωτ. αίτησης 13781/10-5-

2013) και αιτούµενο ποσό 7.000 ΕΥΡΩ 
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11. Φυσιολατρικός Σύλλογος ∆ροσιάς, µε έδρα την ∆.Ε. ∆ροσιάς (αρ. πρωτ. αίτησης 
13951/10-5-2013) και αιτούµενο ποσό 6.500 ΕΥΡΩ 

12. Σωµατείο Οικισµός Ρέας, µε έδρα την ∆.Ε. ∆ροσιάς (αρ. πρωτ. αίτησης 13811/10-5-2013) 
και αιτούµενο ποσό 1.300 ΕΥΡΩ 

13. Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Κρυονερίου, µε έδρα την ∆.Ε. Κρυονερίου (αρ. πρωτ. 
αίτησης 14062/13-5-2013) και αιτούµενο ποσό 12.000 ΕΥΡΩ 

14. Πολιτιστικός-Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κρυονερίου- «∆ΡΥΑ∆ΕΣ», µε έδρα την ∆.Ε. 
Κρυονερίου (αρ. πρωτ. αίτησης 13939/10-5-2013) και αιτούµενο ποσό 13.980 ΕΥΡΩ 

15. Εθελοντικές ∆υνάµεις ∆ασοπυρόσβεσης & ∆ιάσωσης, µε έδρα την ∆.Ε. Ροδόπολης (αρ. 
πρωτ. αίτησης 13572/8-5-2013) και αιτούµενο ποσό 5.000 ΕΥΡΩ 

16. Μουσικοχορευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδόπολης «ΤΟ ΡΟ∆Ο», µε έδρα την ∆.Ε. 
Ροδόπολης (αρ. πρωτ. αίτησης 13935/10-5-2013) και αιτούµενο ποσό 12.000 ΕΥΡΩ 

17. Πολιτιστικός Σύλλογος «ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ∆ΡΟΣΙΑΣ», µε έδρα την ∆. Ε. ∆ροσιάς µε 
αιτούµενο ποσό 6.000 ΕΥΡΩ. 

 
Ακόµα, έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων του ∆ήµου ο.ε. 2013  ποσού 
110.000 ΕΥΡΩ µε την ονοµασία «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία» και 70.000 
ΕΥΡΩ µε την ονοµασία «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία» στους Κ.Α. 
00.6734 και Κ.Α 00.6735 αντίστοιχα, δηλαδή συνολικά έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 180.000 ΕΥΡΩ 
που είναι µικρότερη του 1,5 % των τακτικών εσόδων του ∆ήµου. Πιο συγκεκριµένα, τα τακτικά έσοδα 
του ∆ήµου για το ο.ε. 2013 ανέρχονται στο ποσό των 16.246.522,73 ΕΥΡΩ, άρα: 16.246.522,73 
ΕΥΡΩ επί 1,5% = 243.697,84 ΕΥΡΩ. 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται το ∆.Σ. να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για: 

α) Την επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων-σωµατείων µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του 
∆ήµου ∆ιονύσου για την κάλυψη δαπανών εκδηλώσεων/δράσεων τους, σύµφωνα µε το καταστατικό 
σκοπό τους και µε τις οποίες συµβάλλουν στην προαγωγή του πολιτισµού και αθλητισµού και 
επηρεάζουν ένα ευρύ κύκλο προσώπων, µε τα εξής ποσά: 

 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
1. Αθλητικός Ποδοσφαιρικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Στεφάνου «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ», µε το ποσό των 17.000 ΕΥΡΩ 
2. Αθλητικός Γυµναστικός Σύλλογος Αγ. Στεφάνου «ΤΟ ΟΙΟΝ», µε το ποσό των 6.000 ΕΥΡΩ 
3. Αθλητικός Όµιλος Αγ. Στεφάνου, µε το ποσό των 6.000 ΕΥΡΩ 
4. Αθλητικός Όµιλος Άνοιξης, µε το ποσό των 10.000 ΕΥΡΩ 
5. Αθλητικός Όµιλος ∆ιονύσου, µε το ποσό των 18.000 ΕΥΡΩ 
6. Αθλητικός Σύλλογος ∆ροσιάς-ΝΙΚΗ, µε το ποσό των 17.000 ΕΥΡΩ 
7. Αθλητικός Όµιλος Κρυονερίου, µε το ποσό των 10.000 ΕΥΡΩ 
8. Αθλητικός Σύλλογος Ροδόπολης, µε το ποσό των 8.000 ΕΥΡΩ 
9. Αθλητικός Όµιλος Σταµάτας, µε το ποσό των 17.000 ΕΥΡΩ 

                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ: 109.000 ΕΥΡΩ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

1. Σύλλογος Γυναικών Αγ. Στεφάνου, µε το ποσό των 9.500 ΕΥΡΩ 
2. Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Αγίου Στεφάνου, µε το ποσό των 

5.000 ΕΥΡΩ 
3. Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Στεφάνου, µε το ποσό των 2.500 ΕΥΡΩ  
4. Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Στεφάνου – «ΕΜΠΝΕΥΣΙΣ», µε το ποσό των 1.000 ΕΥΡΩ 
5. Ένωση Ποντίων Αγ. Στεφάνου Αττικής & Περιχώρων, µε το ποσό των 1.000 ΕΥΡΩ 
6. Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Οικισµού Ποντίων Αγ. Στεφάνου, µε το ποσό των 

1.000 ΕΥΡΩ    
7. Ροταριανός όµιλος Άνοιξη-Σεµέλη, µε το ποσό των 1.000 ΕΥΡΩ                                                                                       
8. Φιλοζωικός Σύλλογος ∆ιονύσου, µε το ποσό των 1.000 ΕΥΡΩ 
9. Χορωδία ∆ιονύσου ΣΕΜΕΛΗ, µε το ποσό των 2.000 ΕΥΡΩ 
10. Πολιτιστικός Φυσιολατρικός Σύλλογος ∆ροσιάς, µε το ποσό των 5.000 ΕΥΡΩ 
11. Σωµατείο Οικισµός Ρέας, µε το ποσό των 1.000 ΕΥΡΩ 
12. Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Κρυονερίου, µε το ποσό των 8.000 ΕΥΡΩ 
13. Πολιτιστικός-Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κρυονερίου- «∆ΡΥΑ∆ΕΣ», µε το ποσό των 5.000 

ΕΥΡΩ 
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14. Εθελοντικές ∆υνάµεις ∆ασοπυρόσβεσης & ∆ιάσωσης, µε το ποσό των 5.000 ΕΥΡΩ                                                                                       
15. Μουσικοχορευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδόπολης «ΤΟ ΡΟ∆Ο», µε το ποσό των  

6.000 ΕΥΡΩ 
16. Πολιτιστικός Σύλλογος «ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ∆ΡΟΣΙΑΣ», µε το ποσό των 4.000 ΕΥΡΩ. 
 

ΣΥΝΟΛΟ: 58.000 ΕΥΡΩ  
 
β) Την διάθεση πίστωσης ποσού 109.000 ΕΥΡΩ σε βάρος του Κ.Α. 00.6734 µε την ονοµασία 
«Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία» και την διάθεση πίστωσης ποσού 
58.000 ΕΥΡΩ σε βάρος του Κ.Α. 00.6735 µε την ονοµασία «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς 
συλλόγους και σωµατεία» των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2013, καθώς και 
για την έγκρισης της ανάληψης και απόδοσης της στους παραπάνω αναφερόµενους 
συλλόγους µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ ως ειδικός αγορητής της παράταξης 
«Αδέσµευτη ∆ηµοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Όσον αφορά τους αθλητικούς 
συλλόγους, αν συγκρίνουµε την εισήγηση του παρόντος θέµατος µε το αντίστοιχο περσυνό , θα 
παρατηρήσουµε αφενός µία εντελώς αναιτιολόγητη αύξηση κατά 4.000 και σύµφωνα µε την 
διόρθωση που έκανε τώρα ο ∆ήµαρχος 3.000 ευρώ της προτεινόµενης επιχορήγησης στον 
«Ολυµπιακό Αγ. Στεφάνου», ενώ στους επίσης εντονότατα δραστηριοποιούµενους αθλητικούς 
συλλόγους ∆ιονύσου ∆ροσιάς και Ροδόπολης, ανεξήγητη µείωση των προτεινοµένων 
επιχορηγούµενων ποσών κατά 5.000 για τον Α.Σ. ∆ροσιάς και κατά 4.000 στον Α. Σ. ∆ιονύσου . 
Η σχετική πρότασή µας , αφού λάβουµε υπ’ όψιν , όπως και πέρυσι , την εγγραφείσα στον 
προϋπολογισµό πίστωση 180.000 για «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία» 
που είναι µικρότερη του 1,5% των τακτικών εσόδων, την δραστηριοποίηση των αθλητικών συλλόγων 
και την δυσµενέστατη οικονοµική συγκυρία που ταλαιπωρεί τη χώρα µας, η οποία δεν επιτρέπει την 
επιπλέων οικονοµική επιβάρυνση των συµπολιτών µας, θα συµφωνήσουµε να πάρει ο  «Ολυµπιακός 
Αγ. Στεφάνου» 500 ευρώ περισσότερα από πέρυσι , αλλά και οι υπόλοιποι σύλλογοι να πάρουν 
τουλάχιστον όσα και το 2012  ήτοι : Α. Ο. Άνοιξης 13.500 ευρώ , Α. Ο. Κρυονερίου 11.000 ευρώ 
Α.Γ.Σ Αγ. Στεφάνου το ΟΙΟΝ 6.500 ευρώ Α. Ο. Σταµάτας 13.500 ευρώ , Α. Ο. ∆ιονύσου 25.500 
ευρώ, Α.Ο ∆ροσιάς «ΝΙΚΗ» 25.500 Ευρώ, Α. Ο. Αγ. Στεφάνου 6.000 ευρώ και Α. Σ. Ροδόπολης 
13.000 ευρώ. 
Όσον αφορά τους πολιτιστικούς συλλόγους στους οποίου συµπεριλαµβάνονται και τα εκκλησιαστικά 
Ν. Π., δεν θα συµφωνήσω µε τις προτεινόµενες επιχορηγήσεις, διότι αφενός δεν αντιστοιχούν αυτές 
µε το  µέγεθος των δραστηριοτήτων των συλλόγων, όπως θα αναπτύξουν και άλλοι συνάδελφοι στη 
συνέχεια και αφετέρου διότι αποκλείστηκαν, εντελώς αναιτιολόγητα,  τα ενδιαφερόµενα εκκλησιαστικά 
Ν. Π. τα οποία υπό την παρούσα δυσµενή συγκυρία θα µπορούσαν να βοηθηθούν για να 
οργανωθούν δραστηριότητες στήριξης αναξιοπαθούντων συµπολιτών µας». 
 
Ο ∆ήµαρχος επεσήµανε ότι εξαιρέθηκε το αίτηµα  του Ιερού Καθεδρικού Ναού Κοιµήσεως της 
Θεοτόκου ∆. Κ. Αγ. Στεφάνου καθώς θα υπάρξει νέα Πρόσκληση προς όλους τους Ιερούς Ναούς του 
∆ήµου µας που επιτελούν κοινωνικό και πολιτιστικό έργο εφόσον βέβαια γίνει η Αναµόρφωση του 
Προϋπολογισµού για να µπορέσουν να διατεθούν όσα χρήµατα είναι εφικτό. 
 
Κατόπιν το λόγο πήρε η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή ως ειδική αγορητής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
∆ιονύσου» και δήλωσε ότι θεωρεί ότι ο πολιτισµός και ο αθλητισµός είναι δικαίωµα, το οποίο έχουν 
πληρώσει όλοι οι πολίτες µέσω της φορολογίας, κρίνει ότι τα ποσά της επιχορήγησης κυρίως για 
τους αθλητικούς συλλόγους είναι µικρά και χαρακτηρίζονται από ανισοκατανοµή και πιστεύει ότι τα 
ποσά της επιχορήγησης σε αθλητικούς συλλόγους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µπορούν να 
συµµετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. Θα ψηφίσει ωστόσο Λευκό γιατί θεωρεί ότι 
έπρεπε το ποσό της επιχορήγησης στα αθλητικά σωµατεία να καλύψουν το 100% της δυνατότητας 
που παρέχει ο Προϋπολογισµός και επίσης διαφωνεί µε την επιχορήγηση στο Ροταριανό Όµιλο 
 
Ο ∆.Σ. κ. Ροΐδης Αθανάσιος δήλωσε ότι συµφωνεί µε την εισήγηση ωστόσο διαφωνεί µε το ποσό της 
επιχορήγησης στο Ροταριανό Όµιλο και πρότεινε το ποσό της επιχορήγησής του να µοιραστεί κατά 
500 ευρώ στους 2 συλλόγους εθελοντών.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
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� 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 διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 περί «Επιχορηγήσεων και βοηθηµάτων». 
� Την υπ’ αριθ. 11839/17-4-2013 επιστολή του ∆ηµάρχου και τις αιτήσεις οικονοµικής ενίσχυσης 

των πολιτιστικών, αθλητικών και λοιπών συλλόγων που έχουν την έδρα τους εντός των 
διοικητικών ορίων του ∆ήµου. 

� 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 29 υπέρ, 3 Κατά και 3 Λευκές 
Μειοψηφούντων των κ. κ. ∆.Σ. Πασιπουλαρίδη Αβραάµ, Ζαµάνη ∆ιονυσίου, Σωτηρίου Σακελλάριο, 
για τους λόγους που  ανάφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Οι  ∆.Σ. κ. κ. Σώκου Ζωή, Λουκάτος Παναγής και Φέρµελη Λυδία δήλωσαν λευκή ψήφο  για τους 
λόγους που  ανάφερε στην τοποθέτησή της η κ. Σώκου Ζωή και αναλυτικά καταγράφηκε στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
α) Την επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων-σωµατείων µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του 
∆ήµου ∆ιονύσου για την κάλυψη δαπανών εκδηλώσεων/δράσεων τους, σύµφωνα µε το καταστατικό 
σκοπό τους και µε τις οποίες συµβάλλουν στην προαγωγή του πολιτισµού και αθλητισµού και 
επηρεάζουν ένα ευρύ κύκλο προσώπων, µε τα εξής ποσά: 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

1. Αθλητικός Ποδοσφαιρικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Στεφάνου «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ», µε το ποσό των 17.000 ΕΥΡΩ 

2. Αθλητικός Γυµναστικός Σύλλογος Αγ. Στεφάνου «ΤΟ ΟΙΟΝ», µε το ποσό των 6.000 ΕΥΡΩ 

3. Αθλητικός Όµιλος Αγ. Στεφάνου, µε το ποσό των 6.000 ΕΥΡΩ 

4. Αθλητικός Όµιλος Άνοιξης, µε το ποσό των 10.000 ΕΥΡΩ 

5. Αθλητικός Όµιλος ∆ιονύσου, µε το ποσό των 18.000 ΕΥΡΩ 

6. Αθλητικός Σύλλογος ∆ροσιάς-ΝΙΚΗ, µε το ποσό των 17.000 ΕΥΡΩ 

7. Αθλητικός Όµιλος Κρυονερίου, µε το ποσό των 10.000 ΕΥΡΩ 

8. Αθλητικός Σύλλογος Ροδόπολης, µε το ποσό των 8.000 ΕΥΡΩ 

9. Αθλητικός Όµιλος Σταµάτας, µε το ποσό των 17.000 ΕΥΡΩ 

                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ: 109.000 ΕΥΡΩ 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

1. Σύλλογος Γυναικών Αγ. Στεφάνου, µε το ποσό των 9.500 ΕΥΡΩ 

2. Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Αγίου Στεφάνου, µε το ποσό των 
5.000 ΕΥΡΩ 

3. Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Στεφάνου, µε το ποσό των 2.500 ΕΥΡΩ  

4. Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Στεφάνου – «ΕΜΠΝΕΥΣΙΣ», µε το ποσό των 1.000 ΕΥΡΩ 

5. Ένωση Ποντίων Αγ. Στεφάνου Αττικής & Περιχώρων, µε το ποσό των 1.000 ΕΥΡΩ 

6. Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Οικισµού Ποντίων Αγ. Στεφάνου, µε το ποσό των 
1.000 ΕΥΡΩ    

7. Ροταριανός όµιλος Άνοιξη-Σεµέλη, µε το ποσό των 1.000 ΕΥΡΩ                                                                                       
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8. Φιλοζωικός Σύλλογος ∆ιονύσου, µε το ποσό των 1.000 ΕΥΡΩ 

9. Χορωδία ∆ιονύσου ΣΕΜΕΛΗ, µε το ποσό των 2.000 ΕΥΡΩ 

10. Πολιτιστικός Φυσιολατρικός Σύλλογος ∆ροσιάς, µε το ποσό των 5.000 ΕΥΡΩ 

11. Σωµατείο Οικισµός Ρέας, µε το ποσό των 1.000 ΕΥΡΩ 

12. Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Κρυονερίου, µε το ποσό των 8.000 ΕΥΡΩ 

13. Πολιτιστικός-Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κρυονερίου- «∆ΡΥΑ∆ΕΣ», µε το ποσό των 5.000 
ΕΥΡΩ 

14. Εθελοντικές ∆υνάµεις ∆ασοπυρόσβεσης & ∆ιάσωσης, µε το ποσό των 5.000 ΕΥΡΩ                                                                       

15. Μουσικοχορευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδόπολης «ΤΟ ΡΟ∆Ο», µε το ποσό των  
6.000 ΕΥΡΩ 

16. Πολιτιστικός Σύλλογος «ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ∆ΡΟΣΙΑΣ», µε το ποσό των 4.000 ΕΥΡΩ. 
 

ΣΥΝΟΛΟ: 58.000 ΕΥΡΩ  

 

β) Την διάθεση πίστωσης ποσού 109.000 ΕΥΡΩ σε βάρος του Κ.Α. 00.6734 µε την ονοµασία 
«Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία» και την διάθεση πίστωσης ποσού 
58.000 ΕΥΡΩ σε βάρος του Κ.Α. 00.6735 µε την ονοµασία «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς 
συλλόγους και σωµατεία» των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο. ε. 2013, καθώς και 
για την έγκρισης της ανάληψης και απόδοσης της στους παραπάνω αναφερόµενους 
συλλόγους µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου (ΑΑΥ485/28-05-2013         
και ΑΑΥ 486/28-05-2013). 

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
 

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. 
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
ΓΙΑΡΕΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
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ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

 ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
            ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ( ΒΑΣΙΑ). 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Άγιος Στέφανος 31/05/2013 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 
Καρασαρλής Αναστάσιος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τµήµα πληροφορικής, µε την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου.  


