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                                               Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17-9-2012 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου.
       H πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, ύστερα από το υπ. αριθμ. 25203 και από 21/8/2012 
έγγραφο του Δημάρχου κ.Ι.Καλαφατέλη  το οποίο απεστάλη στις 21/8/2012 πλην όμως κατέστη γνωστό 
στην Πρόεδρο του συμβουλίου ΔΚΔ στις 13/9/2012 και έχοντας υπόψη τις δ/ξεις του Νόμου 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
άρθρο 88 παρ.2 και 3 «Σύγκληση του Συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» το άρθρο 83   «αρμοδιότητες 
συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» κάλεσε τους Συμβούλους του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Διονύσου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 17 Σεπτεμβρίου  2012   ημέρα  Δευτέρα    και ώρα 19:30  
στη  Δημοτική Κοινότητα Διονύσου  ύστερα από την υπ’ αριθμ. 388/14-9-2012  πρόσκληση της  
Προέδρου του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του  Δημοτικού Γραφείου Διονύσου  και 
επιδόθηκε  στα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου για τη συζήτηση  και υποβολή 
προτάσεων  στο παρακάτω  θέμα:

 Θέμα 1ο: «Αλλαγές στα άρθρα του Ν.3852/2010 , καταγραφή προβλημάτων και προτάσεις λύσεων»

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντα και τα πέντε   (5) μέλη του 
συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Διονύσου.   
                                                                                                                                                          

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Κακούρη Ιωάννα (Πρόεδρος)                                       
2) Πατσαλιάς (Δανέζης) Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)  
3) Μπάσης Αναστάσιος του Ιωάννη
4) Μπάσης Αναστάσιος του Μιχαήλ
5) Αντάπασης Νικόλαος   
        
    Στη  συνεδρίαση  αυτή  κρατήθηκαν  τα  πρακτικά  από  τον  υπάλληλο  του  Δήμου  κ.  Επαμεινώνδα 
Πατσάκα 
   
 Η Πρόεδρος του Συμβουλίου κ.Ι.Κακούρη ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη 
της  συνεδρίασης.  Αναφέρθηκε  στο  υπ.αριθμ.  25203/21-8-2012  έγγραφο  το  οποίο  κατέστη  γνωστό 
καθυστερημένα  στις  13-9-2012  και  ως  εκ  τούτου,  συγκλήθηκε  το  συμβούλιο  με  τη  διαδικασία  του 
κατεπείγοντος , προκειμένου να διατυπώσει προτάσεις το συμβούλιο , σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που είναι 
το θέμα της σημερινής συνεδρίασης. Το συμβούλιο ομόφωνα αποδέχεται να συζητηθεί το θέμα με τη 
διαδικασία του κατεπείγοντος.   
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Αριθμός απόφασης 28/2012

Θέμα 1ο «Αλλαγές στα άρθρα του Ν.3852/2010 , καταγραφή προβλημάτων και προτάσεις λύσεων»

   

Για το 1ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης, την εισήγηση έκανε ο Αντιπρόεδρος κ.Γ.Πατσαλιάς Δανέζης 
και την συμπληρωματική εισήγηση επί των νομικών θεμάτων η Πρόεδρος κ.Ι.Κακούρη είπαν τα εξής: 
Ο Αντιπρόεδρος κ.Πατσαλιάς Δανέζης είπε τα παρακάτω : 
Κύριε Δήμαρχε,
        Το συμπέρασμα που βγαίνει από την συνένωση του Δήμου Διονύσου είναι ότι η  λύση που δόθηκε 
δεν ήταν η καλύτερη . Θα μπορούσε να γίνει μιά μικρότερη συνένωση μεταξύ του Δήμου Δροσιάς, της 
Κοινότητας Ροδόπολης και του πρώην Δήμου Διονύσου,  η οποία θα αποτελούσε και την καλύτερη λύση 
μια και αυτές οι περιοχές έχουν πιο έντονο το στοιχείο της κατοικίας, και όχι την ανομοιογένεια που 
έχουμε σήμερα, επίσης χιλιομετρικά θα ήταν  πιο μικρές οι  αποστάσεις και θα υπήρχε πιο έντονο το 
στοιχείο της πόλης. 
        Γενικότερες διαπιστώσεις που κάνουμε σχετικά με τον Καλλικράτη και την εφαρμογή του είναι οι  
παρακάτω :
1. Υπάρχουν προβλήματα εισροής χρηματοδότησης , λόγω περικοπών πόρων από ΚΑΠ-ΣΑΤΑ που έχουν 
μειωθεί εως και 50%
2.Να αυξηθεί η χρηματοδότηση των  σχολείων κυρίως για τα λειτουργικά έξοδά τους.
3. Υπάρχει έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού κυρίως σε υπηρεσίες που επιτελούν κοινωνικό έργο.
4. Να δημιουργηθεί –βρεθεί ενιαίος χώρος για την στέγαση όλων των υπηρεσιών του δήμου. 
5.  Να βρεθούν  δύο χώροι  για  την  στέγαση του  αμαξοστάσιου του  δήμου,  έτσι  ώστε   να  μειωθεί  η  
απόσταση  που κάνουν για να έρθουν στην Δημοτική Κοινότητα Διονύσου  από τον Αγιο Στέφανο.  
         Σχετικά με την λειτουργία της  Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου έχουμε να σας παρατηρήσουμε τα 
εξής :

1) Όπως  γνωρίζετε  τα  σχολεία  της  Κοινότητας  είναι  στις  πρώτες  θέσεις  επιτυχόντων  στην 
επικράτεια, είναι όμως ανάγκη άμεσα να φροντίσουμε για την κατασκευή νέων αιθουσών γιατί η 
χωρητικότητα είναι πλέον οριακή.

2) Το μεγάλο  πρόβλημα με τον παιδικό σταθμό πρέπει να το δούμε. Να βρεθεί οποσδήποτε ένας 
χώρος, οι ανάγκες είναι μεγάλες διότι οι κάτοικοι της Δημοιτκής Κοινότητας Διονύσου ξεπερνούν 
τις 7000. 

3) Κύριε Δήμαρχε δεχόμαστε καθημερινά πολλά παράπονα κατοίκων για τον καθαρισμό δρόμων από 
πάρα πολλά πούσια και κλαριά πεύκων που όπως γνωρίζετε,  έχουμε πυκνό δάσος σε όλη την 
δημοτική κοινότητα και γι’ αυτό έχουμε μεγάλη ανάγκη καθαρισμού. Κλαδιά πούσια σακούλες 
όμως πρέπει να ξέρετε ότι και η δημοτική αστυνομία μας ενημερώνει με έγγραφά της και εκείνη  
για  αποκομιδή.  Ισως  πρέπει  να  μας  διαθέσετε  περισσότερους  εργάτες  καθαριότητας  για  πιο 
αποτελεσματική δουλειά. Επίσης να δούμε τι γίνεται η σκούπα της κοινότητά μας εάν μπορούμε 
να την ενεργοποιήσουμε  και πάλι. 

4) Κύριε Δήμαρχε θα ήθελα να σας ενημερώσω ζητώντας ταυτόχρονα την παρέμβασή σας στο θέμα 
της επούλωσης λάκκων (άσφαλτος) να γινόμαστε όλο και πιο σαφείς  στους κατοίκους. Εχουμε 
πολλές  φορές κύριε δήμαρχε διαβεβαιώσει τους κατοίκους ότι σε 10 ημέρες, σε 5 ημέρες θα 
κλείσουμε λακκούβες και τέλος δεν γίνεται τίποτε. Είναι καλό για όλους να είμαστε πιο σαφής για 
ένα λεπτό θέμα αλλά και τόσο πολύ μεγάλο, να πρέπει συνεχώς να αλλάζουμε θέσεις. 

     Κύριε Δήμαρχε, γνωρίζουμε τα προβλήματα  που υπάρχουν, αλλά πρέπει να μας βοηθήσετε να  
γίνουμε καλύτεροι. 

Στην συνέχεια πήρε το λόγο ο σύμβουλος κ.Α.Μπάσης του Ιωάννου και είπε τα εξής : 
   Συμφωνώ με την εισήγηση του Αντιπροέδρου και προτείνω το χωρισμό του δήμου σε δύο δήμους  
εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα δήμο μαζί με τη Δροσιά, τη Ροδόπολη και τη Σταμάτα.Με τις 
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περιοχές αυτές έχουμε κοινά σημεία είναι περιοχές κατοικίας, ενώ το Κρυονέρι, ο Αγιος Στέφανος και 
η Ανοιξη έχουν βιομηχανικές περιοχές και οι αποστάσεις είναι μικρότερες και θα μπορούν οι κάτοικοι 
να εξυπηρετούνται καλύτερα. Τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα και δε μπορούν να λυθούν με ένα 
δήμο παρά τις φιλότιμες και ειλικρινείς προσπάθειες του Δημάρχου και των υπηρεσιών του Δήμου τα 
προβλήματα παραμένουν άλυτα. Προτείνω το θέμα μιάς νέας συνένωσης να μπεί σε ψηφοφορία. 
    Για  την  Δημοτική  Κοινότητα  έχω  να  πώ  τα  εξής  :  1)  Από  την  αρχή  η  Δ.Κ.Διονύσου 
αντιμετωπίστηκε  σαν  μια  απομακρυσμένη  επαρχεία  2)  Σοβαρά  προβλήματα  όπως  ύδρευση  , 
οδοποιία ,  καθαριότητα ,  αθλητικές  εγκαταστάσεις  ,  κοιμητήριο  ,  αντιπλημμυρικά έργα δεν έγινε 
τίποτε.
3)Τα  χρήματα   που  υπήρχαν  για  έργα  στη  ΔΚΔ  δεν  ξέρουμε  τι  έγιναν.  4)  Για  τα  δύο 
απορριμματοφόρα  από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ δεν έχουμε καμία ενημέρωση.5) Ήμασταν οι πιο 
εξοπλισμένοι Δημοτική Κοινότητα και σήμερα παίρνουν μηχανήματα από εδώ τέσσερα ΙΧ και μία 
σκούπα  με  αποτέλεσμα  να  δυσχεραίνεται  το  έργο  μας  6)  Αντιμετωπίζουμε  μεγάλη   έλλειψη 
προσωπικού με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των κατοίκων, δεν 
είναι δυνατό ο Αγιος Στέφανος να έχει γύρω στα 65 άτομα για εξωτερικές εργασίες υδραυλικούς, 
οδηγούς ηλεκτρολόγους εργάτες κλπ και ο Διόνυσος 20, αυτό δείχνει πως βλέπει και αντιμετωπίζει η 
Δημοτική Αρχή τη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου. 7) Στο χώρο του κλαδοφάγου η κατάσταση έγινε 
πάλι απαράδεκτη. Σκουπίδια, σακούλες και μεγάλα αντικείμενα σχηματίζουν ένα τεράστιο βουνό. Την 
περασμένη  εβδομάδα ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας ήθελε να γίνει ο χώρος σταθμός μεταφόρτωσης 
απορριμμάτων  μετα φέροντας εδώ τα σκουπίδια από το χώρο του αμαξοστάσιου και μετά να τα 
μεταφέρει στη χωματερή. Στο θέμα αυτό αντιστάθηκαν και μάλιστα όταν έστειλε ένα φορτηγό το 
γύρισα πίσω.
    Για τους λόγους αυτούς θα επιμείνω ότι  η αντιμετώπιση που έχουμε από το δήμο είναι απαράδεκτη 

      Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο σύμβουλος κ.Α.Μπάσης του Μιχαήλ και είπε τα εξής : 
     Ο Καλλικράτης έγινε πολύ πρόχειρα και έχει πολλές ελλείψεις. Στον Διόνυσο δεν ωφέλησε καθόλου. 
Πρέπει να κάνουμε κινήσεις για μια νέα συνένωση μεταξύ Δροσιάς, Σταμάτας , Ροδόπολης και Διόνυσου 
και προτείνω κι εγώ να μπεί το θέμα σε ψηφοφορία. Το κόστος για την μεταφορά από τον Διόνυσο στον 
Αγιο Στέφανο που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου είναι πολύ μεγάλο. Τα χρήματα που πήραν από 
τον Διόνυσο και υπήρχαν από την προηγούμενη δημοτική αρχή πρέπει να επιστραφούν. Είναι 
απαράδεκτη η εγκατάλειψη της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου.

   Στην συνέχεια πήρε το λόγο ο σύμβουλος κ.Ν.Αντάπασης και είπε τα εξής :
   Θα αρχίσω  από την επιστολή των κατοίκων, που κατατέθηκε στο συμβούλιο για τα κλαδιά, πρέπει να 
κοιταχτεί προσεκτικά τα κλαδιά στη Λεωφόρο Διονύσου και όχι μόνο πρέπει να κοπούν  γιατί είναι 
επικίνδυνα. Σχετικά με την εισήγηση του Αντιπροέδρου κ. Δανέζη –Πατσαλιά συμφωνώ, τα δικά μας 
θέματα  η καθαριότητα , η αποχέτευση , η ύδρευση , η προστασία του περιβάλλοντος και αυτά δεν έχουν 
καμιά θετική εξέλιξη αλλά αντίθετα βρίσκονται στάσιμα.             

   Αμέσως μετά πήρε το λόγο η Πρόεδρος κ.Ι.Κακούρη και έκανε την δική της εισήγηση επί των νομικών 
θεμάτων και είπε τα εξής :  

Υστερα από το υπ.αριθμ.25203  και από 21/8/2012 έγγραφό του κ.Δημάρχου το οποίο παρεδόθη στην 
υπογράφουσα στις 13/9/2012 με θέμα τη διατύπωση των απόψεων μας σχετικά με αλλαγή στα άρθρα του 
Ν.3852/2010 και καταγραφή προβλημάτων και προτάσεις λύσεων προτείνω συμπληρωματικά με την 
εισήγηση του Αντιπροέδρου κ.Δανέζη τα εξής :
     Ως πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου και ύστερα από την εμπειρία 
εφαρμογής του Καλλικράτη  παρατηρούμε  προβλήματα στην καλή και αποτελεσματική λειτουργία των 
θεσμικών οργάνων του Δήμου και των συμβουλίων Δ.Κ. για την αντιμετώπιση των αναγκών των 
κατοίκων κάθε δημοτικής κοινότητας.
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    1)Οι διατάξεις του Καλλικράτικού Νόμου 3852/10 σχετικά με τις αρμοδιότητες των συμβουλίων 
δημοτικών κοινοτήτων είναι αόριστες, αντιφατικές και αντικρουόμενες πχ. Ενώ στο άρθρο 82 εδαφ. α και 
β ο πρόεδρος «μεριμνά» στο άρθρο 83 παρ.2 εδάφιο δ το συμβούλιο «εκφράζει γνώμη» και «διατυπώνει 
προτάσεις» για τα ίδια ακριβώς θέματα. Επίσης ενώ στο άρθρο 82 εδάφιο γ , ο πρόεδρος «λαμβάνει 
μέτρα» στο άρθρο 83 εδαφ. στ’ το συμβούλιο «εκφράζει γνώμη» και «διατυπώνει προτάσεις» για συναφή 
θέματα. Σύμφωνα με το ρήμα «μεριμνά» και την έκφραση «λαμβάνει μέτρα»  ο νόμος δίνει 
αποφασιστικές αρμοδιότητες στους Προέδρους των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, στα ίδια και σε 
συναφή ακριβώς θέματα για τα οποία αντιφατικά και ανορθολογικά προβλέπει συγχρόνως  γνωμοδοτικές 
αρμοδιότητες.  
     2)Επίσης ορισμένες από τις αρμοδιότητες των προέδρων και των συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων 
δεν είναι δυνατό να ασκηθούν, εφόσον δεν ζητείται από τα συμβούλια ΔΚ να διατυπώσουν τη γνώμη τους 
στο δημοτικό συμβούλιο για πολλά θέματα όπως απαιτεί ο νόμος. Τούτο συντείνει στην υποβάθμιση του 
ρόλου των συμβουλίων Δ.Κ και βασίζεται στην διάταξη της παρ.7 του άρθρου 84, για την οποία 
προτείνουμε να καταργηθεί Ως γνωστό τα συμβούλια ΔΚ μεταφέρουν στα κεντρικά όργανα του Δήμου, 
τα προβλήματα κάθε δημοτικής κοινότητας και υποβάλλουν προτάσεις  και διατυπώνουν γνώμες για την 
επίλυσή τους . Η υποβάθμιση αφορά όχι μόνο τα συμβούλια αλλά τις ανάγκες και τα προβλήματα κάθε 
δημοτικής κοινότητας.
    3)Υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων από διαφορετικά όργανα. Απαιτείται νομοθετικά 
επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων αντιδημάρχων , συμβουλίων Δ.Κ. και άλλων θεσμικών οργάνων με 
σαφή και διακριτά όρια πχ. Υπάρχει σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ του προέδρου του συμβουλίου ΔΚ 
όταν σύμφωνα με το άρθρο 82 εδάφιο η «είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας 
στα όρια της τοπικής κοινότητας»  και του αντιδημάρχου, όπου σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ.4 εδάφιο γ 
«μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα» . 
Επίσης ενώ με το άρθρο 59 παρ.4 εδάφιο α ο αντιδήμαρχος «έχει την ευθύνη της λειτουργίας των 
δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, στο άρθρο 82 εδάφιο α,β,γ και στ 
ο πρόεδρος μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής οδοποιίας κλπ., λαμβάνει μέτρα για 
άμεση αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα κλπ και μεριμνά επίσης για την καθαριότητα των 
κοινόχρηστων χώρων, την επιτήρηση  και ευταξία του κοιμητηρίου  Δηλαδή όταν ο πρόεδρος «μεριμνά» 
και «λαμβάνει μέτρα» όπως αναγράφεται ανωτέρω έχει αρμοδιότητες αποφασιστικές σχετικά με τη  
λειτουργία των υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική κοινότητα. Για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων του ο πρόεδρος οφείλει να συνεργάζεται με το προσωπικό, να δίνει οδηγίες, να συντονίζει. 
Είναι αυτονόητη η συνεργασία με τον αντιδήμαρχο ο οποίος έχει την ευθύνη της λειτουργίας των 
υπηρεσιών, αλλά θα πρέπει με νομοθετική ρύθμιση να τεθούν  τα όρια, ώστε να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα και η ποιότητα υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και  να μην παρατηρείται 
επικάλυψη αρμοδιοτήτων,  έλλειμμα στον συντονισμό του προσωπικού και κυρίως έλλειμμα στην 
εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων της δημοτικής κοινότητας.
4) Με νομοθετική ρύθμιση να καθοριστούν αποφασιστικές αρμοδιότητες  στα συμβούλια ΔΚ για την 
αντιμετώπιση άμεσων και επειγουσών αναγκών που συνδέονται με την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια 
των κατοίκων της δημοτικής κοινότητας. 
5) Η συνένωση επτά (7) πρώην δήμων και κοινοτήτων στον Καλλικρατικό   Δήμο Διονύσου, παρουσιάζει 
προβλήματα δυσλειτουργίας. Η κάθε μια από τις σημερινές δημοτικές κοινότητες έχει ιδιαιτερότητες και 
διαφορετικές προτεραιότητες στην ιεράρχηση των αναγκών για την καλύτερη εξυπηρέτηση  των 
δημοτών. Η δυσλειτουργία οφείλεται αφενός στην έλλειψη διοικητικού και τεχνικού προσωπικού όσον 
αφορά  στη δημοτική κοινότητα Διονύσου και αφετέρου στην πληθώρα επιτροπών και υπηρεσιών οι 
οποίες σε πολλά θέματα καθιστούν το σύστημα διοίκησης του Δήμου δυσκίνητο.
     Δεν παραγνωρίζουμε ότι σε ορισμένα θέματα όπως πολιτική προστασία, και  θέματα τεχνικών 
υπηρεσιών τα οποία απαιτούν συνολική  και όχι αποσπασματική αντιμετώπιση ένας μεγάλος Δήμος είναι 
πιο αποτελεσματικός από έναν μικρότερο. 
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      Τα ως άνω αποτελούν συμπληρωματικές παρατηρήσεις σχετικά με τις αλλαγές στον Καλλικρατικό 
νόμο. Τα ειδικότερα θέματα που απασχολούν τη ΔΚ Διονύσου  προτείνω να διατυπωθούν σε χωριστό 
κείμενο. 
    
Κατόπιν   αυτού η Πρόεδρος του ΣΔΚΔ  κάλεσε τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους να αποφασίσουν 
σχετικά. Οι σύμβουλοι κκ Μπάσης Αναστάσιος του Ιωάννη , Μπάσης Αναστάσιος του Μιχαήλ και 
Αντάπασης Νικόλαος, ζήτησαν να τεθεί σε ψηφοφορία και η πρόταση τους για διαχωρισμό του Δήμου 
Διονύσου και τη συνένωση των δημοτικών κοινοτήτων Διονύσου, Δροσιάς, Ροδόπολης και Σταμάτας σε 
νέο Δήμο.   

Το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου αφού άκουσε την Πρόεδρο έλαβε γνώση των  διατάξεων 
της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας»,        
                                                
                                              1.    ΕΓΚΡΙΝΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                

Το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Διονύσου  την  εισήγηση  του  Αντιπροέδρου  κ.Γ.Πατσαλιά 
Δανέζη και την συμπληρωματική εισήγηση επί των νομικών θεμάτων της Προέδρου κ.Ι.Κακούρη 

                                                      2.ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
                                                              Με ψήφους 4 υπέρ και 1 κατά 
                                                     Μειοψηφούσης της  Προέδρου κ.Ι.Κακούρη 
Η οποία θεωρεί ότι το θέμα του διαχωρισμού του Δήμου δεν είναι ακόμη ώριμο. Θα πρέπει να εξετασθεί 
καλύτερα.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας  Διονύσου τον νέο διαχωρισμό του Δήμου Διονύσου και 
προτείνει μια νέα συνένωση των δημοτικών κοινοτήτων  Διονύσου,  Δροσιάς, Ροδόπολης ,Σταμάτας σε 
νέο δήμο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΚΔ.                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ
  

 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΚΟΥΡΗ                  
                                                                                1) Γεώργιος Πατσαλιάς (Δανέζης)
                                                                                2)Αναστάσιος Μπάσης του Ιωάννη  
                                                                                3) Αναστάσιος Μπάσης του Μιχαήλ
                                                                                4) Αντάπασης Νικόλαος 
                                  
                                                                         Ακριβές αντίγραφο

Διόνυσος 17-9-2012
Η Πρόεδρος του ΣΔΚΔ

                           
                                                               Ιωάννα Κακούρη 

Σχέδιο     
4-Γ, 
Εσωτ. Διανομή: 
Γραφείο Δημάρχου κ.Ι.Καλαφατέλη 
Κοινοποίηση :
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