ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..16η/2014..
της ..26/08/2014..

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01
Άγιος Στέφανος
..Αριθ. Απόφασης: ..157/2014..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της ..26ης/08/2014.. της ..16ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Σήµερα την ..26η Αυγούστου 2014.. 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. ..26955/21-08-2014.. πρόσκληση που
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις των
άρθ.65 & 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:
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση της αριθ. 73/9-7-2014 απόφασης του ∆. Σ. του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ µε θέµα «Λήψη απόφασης για την έκδοση
εγγυητικής επιστολής ποσού 6.000,00 ευρώ συµµετοχής αορίστου χρόνου για την συµµετοχή στην
υλοποίηση της δράσης Εναρµόνιση Οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής της Ε.Ε.Τ.Α.Α (∆ιακήρυξη
1551/2-7-2014) και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Αντιπρόεδρο του Ν. Π. για υπογραφή κάθε
συµβατικού εγγράφου για την έκδοση της παραπάνω αναφερόµενης εγγυητικής επιστολής ».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της αριθ. 63/2-7-2014 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ µε θέµα «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων
του Ν. Π ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ ο.ε 2013».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της αριθ. 74/2014 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. Ο.Ν.Α.Π. «Ο ΘΕΣΠΙΣ» του
∆ήµου ∆ιονύσου µε τίτλο «Έγκριση Β΄ Αναµόρφωσης προϋπολογισµού ο. ε. 2014».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στη ∆. Κ.
Αγίου Στεφάνου».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΓΩΓΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ» της ∆.Κ. ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση
µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΘΟΡΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ».
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «ανακατασκευή γεφυριού οδού Νιόβης ∆.Κ.
Άνοιξης» .
ΘΕΜΑ 10ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014 ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση της Μελέτης µε τίτλο «Συντήρηση του οδικού δικτύου του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 12ο : «Έγκριση Κυκλοφοριακής Μελέτης παρακαµπτήριων οδών στα πλαίσια του έργου
«Κατασκευή ∆ικτύου Ακαθάρτων Υδάτων του ∆ήµου ∆ροσιάς».
 ΘΕΜΑ 13ο: «Κατάρτιση της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
∆ήµου ∆ιονύσου 2012-2014 και υποβολή σχετικής εισήγησης για έγκριση προς το ∆.Σ.».
ΘΕΜΑ 14ο : «Αποκατάσταση της ελεύθερης προσπέλασης και κοινής χρήσης των πεζοδροµίων σε
οδούς της ∆. Κ. ∆ροσιάς».
ΘΕΜΑ 15ο: «Λήψη απόφασης σχετικά µε την αποδοχή παραχώρησης τµήµατος ακινήτων για τη
διέλευση αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στη ∆. Κ. Άνοιξης»
ΘΕΜΑ 16ο : «Λήψη απόφασης ως προς την οριστική παραλαβή της προµελέτης Περιβαλλοντικών
επιπτώσεων (ΠΠΕ) στα πλαίσια εκπόνησης της µελέτης: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΗΣΗ-
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ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ».
ΘΕΜΑ 17ο: «Τροποποίηση όρων δόµησης σε τµήµα του ΟΤ 96 στο οικόπεδο που στεγάζεται το 2ο
∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιονύσου επί της Λ.∆ιονύσου και Μητροπολίτη Κυδωνιών της ∆Κ ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 18ο : «Επιπρόσθετη τοποθέτηση σήµανσης και στις δύο κατευθύνσεις επί της Λ. Ανοίξεως στην
περιοχή του πάρκου µε το γήπεδο µπάσκετ και την παιδική χαρά στη ∆Κ Άνοιξης προκειµένου να
πραγµατοποιείται ασφαλώς η διέλευση πεζών».
ΘΕΜΑ 19ο: «Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ∆ΕΗ στην Πλατεία Αγίου Τιµοθέου στη ∆. Κ. Σταµάτας».
ΘΕΜΑ 20ο: «Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ∆ΕΗ στην πλατεία Αρµονίας στη ∆ηµοτική Ενότητα
Άνοιξης».
ΘΕΜΑ 21ο : «Κατανοµή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την επισκευή και συντήρηση των
σχολικών κτιρίων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έτους 2014 (αρ. χρηµατικής εντολής
25334/14) καθαρού ποσού 62.805,65€».
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών».
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισµού, του
λογισµικού και των εφαρµογών ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 24ο : «Έγκριση διενέργειας της εργασίας «Προµήθεια Αναβαθµίσεων Λογισµικού, Εργασίες
Συντήρησης, Τεχνικής Υποστήριξης και Επέκτασης των Εφαρµογών Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, ∆ηµοτικής
Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και ∆ιαχείρισης Προσωπικού».
ΘΕΜΑ 25ο: «Παράταση σύµβασης για τη παροχή υπηρεσιών «Εργασία για εκ των υστέρων προµήθειας
και εγκατάστασης συστήµατος αντιεµπλοκής κατά την πέδηση (ABS)».
ΘΕΜΑ 26ο: «Λήψη απόφασης για την παράταση διάρκειας σύµβασης µίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας
Παντελάκη Ελευθέριου και Οικονοµοπούλου ∆ήµητρας».
η
ΘΕΜΑ 27ο : «5 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2014».
ΘΕΜΑ 28ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Β΄ τριµήνου οικονοµικού έτους
2014».
ΘΕΜΑ 29ο: «Τροποποίηση υψοµετρικής µελέτης στις οδούς Ευξείνου Πόντου (Β’ Σκέλος), Σκουφά και
Ξούθου της ∆.Ε. Σταµάτας».
ΘΕΜΑ 30ο : «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση κόµβου επί των οδών Κοραή-Καΐρη-Κυδωνιών
µε τη δηµιουργία νησίδας πρασίνου και βελτίωση προσβασιµότητας ∆.Κ. ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 31ο: «Προγραµµατισµός σύναψης δυο (2) συµβάσεων µίσθωσης έργου στο πλαίσιο του
συγχρηµατοδοτηµένου έργου: Τοπικό δίκτυο για την παραγωγή, µεταποίηση και προώθηση
οπωροκηπευτικών –βιολογικών γεωργικών προϊόντων και ειδών ανθοκοµίας (πρόγραµµα ΤΟΠΕΚΟ)».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ..23.. ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
3. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
4. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
5. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ.
6. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
7. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
9. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
10. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
11. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
12. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ.
13. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
14. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
15. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ.
16. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
17. ΖΩΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ.
18. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
19. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.
20. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
21. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
2. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ.
3. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
4. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
5. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
6. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
7. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.
8. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
9. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ.
10. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
11. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
12. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
13. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
14. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
15. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
16. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ.
17. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).
18. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.
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22. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.
23. ΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σηµερινή
Συνεδρίαση.
Απουσίες:
• Οι ∆. Σ. κ. κ. Πέππας Νικόλαος, Σαραντάκη Θεοδώρα, Γαρεφαλάκης Εµµανουήλ, Κατσίγιαννη Σοφία,
Λίτσας Αθανάσιος, Κανατσούλης Ιωάννης, Παπαχαρτοφύλης Ηλίας, Στάικος Θεόδωρος,
Κυριακόπουλος Αθανάσιος, Μπούσµπουρας Αθανάσιος, Νικητόπουλος Ιωάννης, Ζυγούνας Γεώργιος,
Ροΐδης Αθανάσιος, Κουριδάκης Κωνσταντίνος, Φέρµελη Λυδία, Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) και
Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
• Ο ∆.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων
7,10,11 και 12.
• Ο ∆.Σ. κ. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 17ου
θέµατος.
• Ο ∆.Σ. κ. Ζαµανής ∆ιονύσιος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων
17 και 7.
• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων
17,7,10,11 και κατά την ψήφιση του κατεπείγοντος για το 12ο θέµα.
• Ο ∆.Σ. κ. Ίσσαρης Γρηγόριος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ψήφισης του 3ου Θέµατος.
Προσελεύσεις:
• Η ∆.Σ. κ. Πέππα Αγγελική προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων.
Αποχωρήσεις:
• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
• Η ∆.Σ. κ. Τσαλτούµη Κυριακή αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
• Ο ∆.Σ. κ. Ποτίδης Χρήστος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 17ου
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
• Ο ∆.Σ. κ. Παλιγγίνης Κωνσταντίνος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του
17ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
• Ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
 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.
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιονύσου κ. Κακούρη Ιωάννα
και ζήτησε να προταχθεί το 17ο θέµα µε τίτλο: «Τροποποίηση όρων δόµησης σε τµήµα του Ο. Τ. 96 στο
οικόπεδο που στεγάζεται το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιονύσου επί της Λ. ∆ιονύσου και Μητροπολίτη
Κυδωνιών της ∆. Κ. ∆ιονύσου».Το Σώµα έκανε δεκτό το αίτηµα της Προέδρου και το θέµα συζητήθηκε
µετά το 3ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
 Τα
θέµατα
της
Ηµερήσιας
∆ιάταξης
µε
αύξοντες
αριθµούς:
4,5,6,8,9,14,15,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29, 30 και 31 αποσύρθηκαν και ∆ΕΝ συζητήθηκαν.
 Σύµφωνα µε το άρθρο 93 §6 του Ν. 3463/2006 (Κ∆Κ) και το άρθρο 65 § 5 του Ν. 3852/2010 του Ν.
3852/2010: «Έναν (1) µήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων
δηµοτικών αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες
περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης»,ως εκ τούτου τα θέµατα που
συζητήθηκαν τέθηκαν σε ψηφοφορία για να εγκρίνει το Σώµα το κατεπείγον του κάθε θέµατος:
 Το ..1ο θέµα.. της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε ψήφους 11 Υπέρ, 10 Λευκές και 2 Παρόντες δεν θεωρήθηκε
κατεπείγον.
 Το ..2ο θέµα.. της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε ψήφους 10 Υπέρ, 4 Κατά, 1 Λευκή και 8 Παρόντες δεν
θεωρήθηκε κατεπείγον.
 Το ..17ο θέµα.. της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε ψήφους 8 Υπέρ, 2 Κατά, 2 Λευκές, 5 Παρόντες και 1 Αποχή
δεν θεωρήθηκε κατεπείγον.

3

 Το ..16Ο θέµα.. της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε ψήφους 9 Υπέρ, 3 Κατά, 4 Λευκές και 3 Παρόντες δεν
θεωρήθηκε κατεπείγον.

..Αριθ. Απόφασης: ..157/2014..
 ΘΕΜΑ 13ο: «Κατάρτιση της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
∆ήµου ∆ιονύσου 2012-2014 και υποβολή σχετικής εισήγησης για έγκριση προς το ∆.Σ.».
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..13ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο
∆ήµαρχο κ. Καλαφατέλη Ιωάννη για να αιτιολογήσει τον Κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέµατος (93 §6 του
Ν. 3463/2006 (Κ∆Κ) και 65 § 5 του Ν. 3852/2010 του Ν. 3852/2010).
Ο ∆ήµαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης δήλωσε ότι η τελική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται κατά το
τελευταίο δίµηνο της δηµοτικής περιόδου, συνεπώς είναι υποχρέωση και ζήτησε από το σώµα να
θεωρηθεί το θέµα κατεπείγον(λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το κατεπείγον του θέµατος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο κ. Καλαφατέλη Ιωάννη για να προβεί στην
εισήγηση. O ∆ήµαρχος ανέπτυξε το θέµα και είπε τα εξής:
«Αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα καλούµαστε να συζητήσουµε και να αξιολογήσουµε το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του 2012-2014. Ένα Επιχειρησιακό Πρόγραµµα που υλοποιήθηκε µέσα σε ένα
δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον, σε εποχές µνηµονίων για την χώρα µας και όπως θα δείτε στην έκθεση
αξιολόγησης που έχουν κάνει οι αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου, το ποσοστό των έργων και δράσεων
που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης είναι ιδιαίτερα υψηλό.
Πιο συγκεκριµένα και σύµφωνα πάντα µε την έκθεση αξιολόγησης της Υπηρεσίας
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας του ∆ήµου µας, η πορεία αξιοποίησης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος ανέρχεται στο ποσοστό του 83% καθ' ότι οι 156 από τις 189
προβλεπόµενες δράσεις έχουν ήδη υλοποιηθεί ή έχουν πραγµατοποιηθεί ενέργειες για την υλοποίησή
τους.
Εδώ θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η διαδικασία προώθησης και υλοποίησης πολλών από τα
έργα ή τις δράσεις που έχουν προγραµµατιστεί και δροµολογηθεί απαιτείται να περάσουν από διάφορα
στάδια. Και όταν οι εγκρίσεις περνούν από εξωτερικούς φορείς του ∆ήµου στο πλαίσιο υλοποίησής τους,
συνήθως παρατηρούνται καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους.
Αγαπητοί συνάδελφοι, είµαι βέβαιος ότι θα έχετε διαβάσει την έκθεση του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος, και θα έχετε διαπιστώσει τον όγκο του έργου που παράχθηκε από το 2012 µέχρι και
σήµερα. Θα µου επιτρέψετε µε την ευκαιρία της αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, χωρίς
να κουράσω, να κάνω έναν επιγραµµατικό απολογισµό του διοικητικού έργου, να σταθώ σε µερικά σηµεία
τα οποία θεωρώ σηµαντικά και στα οποία είχαµε και άκρως ικανοποιητικά αποτελέσµατα.
Το πρώτο πράγµα που καταφέραµε να πραγµατοποιήσουµε ως ∆ηµοτική Αρχή µέσα στα
ασφυκτικά χρονικά περιθώρια στον ειδικό χάρτη που έθετε ο "Καλλικράτης" ήταν η οργάνωση του νέου
∆ήµου ∆ιονύσου και η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών. Η συνένωση των 7 πρώην ∆ήµων και
Κοινοτήτων δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση, και ας µην ήταν εµφανές αυτό ως έργο στον πολύ κόσµο.
Έγιναν συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων, οργανώθηκαν, λειτούργησαν υπηρεσίες µε τον ∆ήµο εν
κινήσει αφού δεν ήταν δυνατόν να ανακοπεί η λειτουργία του ούτε µία ηµέρα, και µε τις ανάγκες των
συµπολιτών µας να είναι επιτακτικές.
Την ίδια στιγµή έπρεπε να αντιµετωπίσουµε τις επιπτώσεις της βαθιάς οικονοµικής ύφεσης και να
ιδρύσουµε, να λειτουργήσουµε νέες κοινωνικές δοµές άκρως απαραίτητες για την στήριξη αδύναµων
συµπολιτών µας και ευπαθών οµάδων. Και στον τοµέα αυτόν που ήταν ανάγκη της εποχής και όχι
προεκλογική δέσµευση ή σχεδιασµός, ανταποκριθήκαµε εκτιµώ µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και
αναδείξαµε το ανθρώπινο πρόσωπο του ∆ήµου.
Θέσαµε σε πρώτιστη προτεραιότητα την εκπαίδευση των παιδιών του ∆ήµου µας, τις σχολικές
εγκαταστάσεις, τη στήριξη των ανέργων µέσα από αξιοποίηση προγραµµάτων και ενηµερωτικών
ηµερίδων.
Φροντίσαµε για την προστασία του περιβάλλοντος, την καθαριότητα, την ανακύκλωση, τον
πολιτισµό, τον αθλητισµό, την στήριξη της τοπικής αγοράς αλλά και των ατόµων της τρίτης ηλικίας.
Εξαντλήσαµε την πίεση και την επιρροή µας όπως είπα και προηγουµένως στην αρχική µου
εισήγηση και τελικά πετύχαµε να δοθεί λύση σε ένα ζήτηµα που ταλάνιζε επί δεκαετίες την περιοχή και
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ιδιαίτερα τις ∆ηµοτικές Ενότητες του Αγίου Στεφάνου και της Άνοιξης. Αυτό ήταν το µεγάλο ζήτηµα του
οικιστικού.
Προχωρήσαµε και δώσαµε λύση στο επόµενο µεγάλο ζήτηµα που ήταν η αποχέτευση ακαθάρτων. Ήδη
όπως είπα και προηγουµένως κι πάλι αναφέρω, περιµένουµε να υπογράψουµε την σύµβαση και την
εγκατάσταση του εργολάβου.
Αντισταθήκαµε, αποτρέψαµε προς το παρόν τουλάχιστον την εγκατάσταση των Σταθµών ∆ιοδίων στον
κόµβο του Αγίου Στεφάνου και της Βαρυµπόµπης.
Παράλληλα, δεν πάψαµε ούτε µία στιγµή να διεκδικούµε καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλους τους τοµείς.
Όσον αφορά τα επιχορηγούµενα έργα, σηµειώνεται ότι υποβλήθηκαν 30 προτάσεις είτε µε δικαιούχο µόνο
τον ∆ήµο ή συνδικαιούχο µε άλλους φορείς, προϋπολογισµού περίπου 98.000.000 ευρώ. Εξ αυτών έχουν
ήδη ενταχθεί 21 έργα συνολικού προϋπολογισµού περίπου 94.000.000 ευρώ, ενώ ένα εξ αυτών
προϋπολογισµού περίπου 250.000 ευρώ υλοποιήθηκε από ίδιους πόρους. Για τέσσερα έργα
προϋπολογισµού περίπου 3.000.000 ευρώ εκκρεµεί η αξιολόγηση ένταξής τους, και τα υπόλοιπα τρία
προϋπολογισµού περίπου 500.000 ευρώ έχουν απορριφθεί και προφανώς µπορούν να επανυποβληθούν
σε νέα πρόσκληση από τη νέα ∆ιοίκηση.
Με την παρούσα έκθεση έχει στην διάθεσή του ο ∆ήµος µία πρώτη αλλά πολύ σηµαντική βάση
δεδοµένων.
Κλείνοντας να επαναλάβω ότι η παρούσα τελική έκθεση αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
2012-2014 συντάχθηκε από το Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας και
για την σύνταξή της ελήφθησαν υπόψη οι απολογιστικές εκθέσεις όλων των αρµοδίων και εµπλεκοµένων
Υπηρεσιών των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου, των Νοµικών Προσώπων και της ανωνύµου εταιρείας
µε διακριτικό τίτλο "ΕΞΕΛΙΞΗ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Α.Ε.".
Θέλω να ευχαριστήσω την αρµόδια Υπηρεσία για την πολύ αξιόλογη δουλειά που έκαναν
όπως και όλους τους συνεργάτες µου και αιρετό προσωπικό και σε υπαλληλικό προσωπικό του ∆ήµου µε
τους οποίους εργαστήκαµε σκληρά για να υλοποιήσουµε και να δροµολογήσουµε πολλές δεκάδες έργα
και δράσεις σε µία ιδιαίτερα δύσκολη εποχή και για την χώρα µας και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Εκτιµούµε ότι τα 3,5 χρόνια έγινε µεγάλο και σηµαντικό έργο το οποίο θα το δούµε να υλοποιείται στην
πλήρη του διάσταση στο αµέσως επόµενο διάστηµα. Ασφαλώς όµως υπάρχουν ακόµη πολλά και µεγάλα
περιθώρια βελτίωσης για τον ∆ήµο µας, καθώς ο ∆ήµος ∆ιονύσου, ένας ∆ήµος µε τεράστιες δυνατότητες
τις οποίες ευχόµαστε, ελπίζουµε τώρα που οι βάσεις έχουν τεθεί να αξιοποιήσει στο έπακρο».
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο ∆.Σ. κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος ως ειδικός αγορητής της Παράταξης «Αδέσµευτη
∆ηµοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως:
«Ο τρόπος µε τον οποίον παρουσιάζεται η αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µπορεί να σε
κάνει να πιστέψεις, εάν δεν µένεις στην περιοχή, ότι τα πάντα λειτουργούν τέλεια στον ∆ήµο ∆ιονύσου και
ότι κατά την διάρκεια της προηγούµενης δηµοτικής περιόδου έγινε µία κοσµογονία. Κοσµογονία η οποία
δεν έγινε αντιληπτή στο εκλογικό σώµα.
∆εν είναι δυνατόν να ασχοληθώ στον χρόνο που µένει µε το σύνολο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος, θα αναφέρω όµως κάποια ενδεικτικά σηµεία τα οποία αντικατοπτρίζουν πλήρως τον
τρόπο µε τον οποίον έχει συνταχθεί.
Στο 2Α "Γενικά" ως δράση υλοποίησης αναφέρεται η συγχώνευση των 7 ∆ηµοτικών Κοινοτήτων
και των Νοµικών τους Προσώπων, η εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος και η διατήρηση του
Οίκου Ευγηρίας. ∆ηλαδή, περιγράφονται οι κατά το νόµο επιβεβληµένες ενέργειες καθώς και η µη
διάλυση του Οίκου Ευγηρίας ο οποίος επί 3,5 χρόνια δεν παρουσίασε καµία δραστηριότητα.
Στον άξονα 1 η φρασεολογία είναι χαρακτηριστική: "Έγιναν ενέργειες", "συνεργαστήκαµε",
"διεκδικούµε", "προχωράει", "ο ∆ήµος συµµετείχε". Καλό θα ήταν για θέµατα όπως το Γ.Π.Σ. της
Ροδόπολης ή των 43 στρεµµάτων του ΤΥΠΕΤ να µην γινόντουσαν αναφορές, ιδιαίτερα αν σκεφθεί κανείς
το πόσο αυτά τα θέµατα δηµιούργησαν έντονες αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της απερχόµενης
∆ηµοτικής Αρχής που ως βάση είχαν την πλήρη απραξία ή την ανυπαρξία πολιτικής απόφασης και
σχεδιασµού.
Σε σχέση µε το δίκτυο ακαθάρτων η πρώτη παράγραφος είναι στο µεγαλύτερό της ποσοστό
αναληθής, αφού το έργο µετετράπη σε έργο -γέφυρα για το νέο ΣΕΣ όπως αναφέρεται στο έγγραφο του
ΥΠΕΚΑ που πρόσφατα βγήκε στη δηµοσιότητα.
Για το σηµαντικότερο λοιπόν έργο του ∆ήµου υπήρξε µία χαρακτηριστική και πανθοµολογούµενη
πια ολιγωρία που αντί να έχει ξεκινήσει το παραπέµπει για το 2015 σύµφωνα µε τα όσα µας
πληροφόρησε ο Γεν. Γραµµατέας του ΥΠΕΚΑ κ. Αλεξιάδης.
Κατά τα λοιπά, περιγράφονται στον τοµέα αυτό η συνέχιση των έργων προηγούµενων ∆ηµοτικών
Αρχών προ "Καλλικράτη", δεν αναφέρεται όµως το γεγονός ότι το δηµοπρατηµένο έργο της ∆ροσιάς δεν
θα υλοποιηθεί σε ποσοστό άνω του 75% όπως επισήµως µας ενηµέρωσε ο κ. Παππάς.
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Στο κοµµάτι των οµβρίων οι περισσότερες αναφορές γίνονται επίσης σε συνεχιζόµενα έργα της
προ "Καλλικράτη" εποχής.
Στο κοµµάτι του οδικού δικτύου τα σχόλια τα κάνουν καθηµερινά οι πολίτες από µόνοι τους. Εγώ
δεν θα σχολιάσω περαιτέρω.
Στο σκέλος του αστικού - περιαστικού περιβάλλοντος η φρασεολογία είναι κοινή: Από τα 11 σηµεία
τα 9 δροµολογούνται, αναµένονται και ο ∆ήµος αγωνίζεται.
Το σκέλος ΑΠΕ και εξοικονόµηση ενέργειας στη µεγάλη πλειοψηφία αποτελείται από προτάσεις
και σχέδια.
Σε ότι αφορά τους Ναούς και τα Κοιµητήρια, δεν θα ανοίξω το θέµα Μπισµπίρη, είναι σε όλους
γνωστά τα προβλήµατα. Αλλά θέλω να ρωτήσω, είναι στοιχείο του Επιχειρησιακού του ∆ήµου ότι ο Ιερός
Ναός του Αγίου Στεφάνου αποπερατώνεται µε χρηµατοδότηση γνωστού εφοπλιστή, τον οποίον όλοι
ευχαριστούµε; Εάν είναι έτσι, τότε ξεχάσαµε να βάλουµε στο Επιχειρησιακό του ∆ήµου και ένα σωρό
άλλες χορηγίες που είχε την ευγένεια και την καλοσύνη να κάνει, και για τις οποίες είµαστε όλοι
ευγνώµονες.
Θα σταµατήσω εδώ λέγοντας τα εξής: Καλοπροαίρετα θα µπορούσε κανείς να δεχθεί ότι κατά την
διάρκεια των περασµένων 3,5 χρόνων έγιναν προσπάθειες για να βελτιωθούν τα πράγµατα στον ∆ήµο
µας, άλλες πιθανόν να ήταν επιτυχηµένες και άλλες όχι. Το τελικό αποτέλεσµα αυτής της κρίσης το έκαναν
οι πολίτες πριν από 2,5 µήνες. Είναι λοιπόν άδικο κατά την ταπεινή µου άποψη µε βάση την σηµερινή
αξιολόγηση να τους βγάλουµε παράφρονες τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους».
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η ∆.Σ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη ως ειδική αγορήτρια της Παράταξης
«Συµµαχία για τον Πολίτη» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα πω, ευχαριστούµε
για την ενηµέρωση. Τι να ψηφίσουµε και να καταψηφίσουµε; Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα είναι
υποχρεωτικό να διαβαστεί, ενηµερωθήκαµε, τελείωσε. Οι εκλογές τελειώσανε. Ο,τι έχει γίνει, έχει γίνει».
Κατόπιν η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή, λαβούσα το λόγο ως ειδική αγορήτρια της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
∆ιονύσου» τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Στην έκθεση αναφέρεται το σύνολο της τετραετίας περίπου. Σε
αυτή την πορεία, εµείς ως παράταξη κρίνοντας το καθένα θέµα ξεχωριστά στην συντριπτική τους
πλειοψηφία τα είχαµε καταψηφίσει για πολύ συγκεκριµένους λόγους. ∆εν µιλάµε για την αναγκαιότητα αν
θα γίνει ένα έργο κλπ., αλλά έχει να κάνει ποιός το χρηµατοδοτεί, πόσο πάει η ανταποδοτικότητα, πόσο ο
κόσµος συµµετέχει σε εποχές τέτοιες δύσκολες κλπ., ενώ θα µπορούσαν να χρηµατοδοτούνται 100% από
τον προϋπολογισµό και δεν διεκδικήθηκε ποτέ, δεν έγινε ποτέ αυτή η προσπάθεια συντονισµένα να
χρηµατοδοτούνται τα έργα από τον προϋπολογισµό και να µην επιβαρύνεται ο πολίτης.
Από αυτή την άποψη, και έχοντας συνέπεια λόγων και έργων και στάσης, εµείς θα καταψηφίσουµε την
έκθεση που έρχεται σήµερα».
Εν συνεχεία το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων και δήλωσε τα εξής: «Αρχίζουν τα δύσκολα,
αγαπητοί συνάδελφοι. Είτε µας αρέσει είτε όχι, υπάρχει µία έκθεση αξιολόγησης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος, όπου εκεί περιγράφονται έργα τα οποία έγιναν ή δεν έγιναν. Χαρακτηριστικό βέβαια εδώ,
πρέπει να το αναφέρω ότι νοείται ότι έχει γίνει µία δράση έστω αν και µία ενέργεια έχει πραγµατοποιηθεί.
∆ηλαδή καταλαβαίνετε, ούτε ξέρεις αυτή η ενέργεια τι αφορά. Μπορεί να είναι µία τηλεφωνική επικοινωνία
που λέει ο λόγος, µέχρις ότου να έχεις κάνει ένα βήµα.
Είναι ένα ζήτηµα όµως που η νέα ∆ηµοτική Αρχή θα πρέπει να το δει µε µεγάλη σοβαρότητα. Και
η νέα ∆ηµοτική Αρχή αυτά τα οποία τώρα γράφονται, θα πρέπει να έρθει αφού µελετήσει όλες τις δράσεις,
να δει πραγµατικά πού έχει πάει η κάθε µία. Και εδώ χρειάζεται µιά νέα αναφορά στα ζητήµατα των
δράσεων που περιγράφει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Εκεί θα δούµε αν θέλετε -εντός ή εκτός
εισαγωγικών- το αληθές της ιστορίας και το πόσο έχει πραγµατοποιηθεί µία δράση.
Κατά τα άλλα, θα συµφωνήσω µε την κ. Παπαπαναγιώτου ότι είναι µία αναφορά. Και να µην
ξεχνάµε κ. ∆ήµαρχε ότι δεν έχει γίνει απολογισµός της ∆ηµοτικής Αρχής, που προβλέπεται στο πρώτο
εξάµηνο να γίνει απολογισµός της ∆ηµοτικής Αρχής δηµόσια και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Έρχεται όµως
αυτή η έκθεση. Είναι µία έκθεση που θα συζητηθεί και πάλι από τη στιγµή που θα έρθουν όλες οι δράσεις.
Ευχαριστώ πολύ».
Τέλος, το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Η τελική
έκθεση αξιολόγησης του Ε.Π. του ∆ήµου 2012-2014 που συνέταξε η απερχόµενη διοίκηση του είναι
πρόδηλα µη αντικειµενική , πλασµατική και παραπειστική.
Προς επιβεβαίωση των πιο πάνω ενδεικτικά θα αναφέρω ότι σ’ αυτή την έκθεση θεωρείται ως υλοποίηση
δράσης.
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1) Η διατήρηση του ∆ηµοτικού οίκου Ευγηρίας « Θεόδωρος και ∆έσποινα Κυριακίδου» κλειστού και
αναξιοποίητου επί 3,5 χρόνια ( βλέπετε σελίδα 4,2 Α Γενικά).
2) Οι ανύπαρκτες ενέργειες για αλλαγή χρήσεων ζωνών Πεντελικού (βλέπετε σελ.5, Άξονα 1, ∆ασικά
και όρια Οικισµών).
3) Η ανύπαρκτη ουσιαστικά πρόοδος της τροποποίησης του Γ.Π.Σ. της Ροδόπολης ( βλέπετε σελ. 5,
Άξονα1, Σχέδιο Πόλης).
4) Η διεκδίκηση όλων των δηµοτικών ακινήτων µε τη δήλωσή τους στο Κτηµατολόγιο (βλέπετε σελ.5,
Άξονα 1, Σχέδιο Πόλης). Εδώ βαπτίζεται η υποχρέωση του ∆ήµου να δηλώσει όλα τα ακίνητά του
στο Κτηµατολόγιο, όπως όλοι µας, ως διεκδίκηση και δράση, για προφανείς λόγους δηµιουργίας
εντυπώσεις.
5) Την πρόοδο των διαδικασιών για τις απαλλοτριώσεις των θεσµοθετηµένων Κ.Χ. ( βλέπετε σελ.6,
Άξονα 1, Σχέδιο Πόλης). Εδώ προφανώς εννοεί την πρόοδο των διαδικασιών ξεπουλήµατος,
δηλαδή άρσης απαλλοτριώσεων θεσµοθετηµένων Κ.Χ., όπως των Κ.Χ. στα Ο.Τ. 52 και 30 της
∆ροσιάς. Αυτό όµως που είναι το άκρως υποτιµητικό της νοηµοσύνης µας είναι ότι στους
εγκεκριµένους προϋπολογισµούς του ∆ήµου τα κονδύλια για απαλλοτριώσεις Κ.Χ. είναι
ανύπαρκτα και εδώ έχουν το θράσος να οµιλούν για πρόοδο των διαδικασιών για απαλλοτριώσεις
των θεσµοθετηµένων Κ.Χ. και αυτό να το θεωρούν ως δράση , αν είναι δυνατόν, εκτός αν βρήκαν
τον τρόπο να απαλλοτριώνουν Κ.Χ. τσάµπα.
6) Η υλοποίηση του 50% του έργου της αποχέτευσης ακαθάρτων της ∆ροσιάς µε φορέα υλοποίησης
την Περιφέρεια Αττικής (βλέπετε σελ.6,Άξονα 1,Αποχέτευση Ακαθάρτων). Εδώ υπάρχει
παραπληροφόρηση, διότι ο φορέας υλοποίησης είναι ο ∆ήµος ∆ιονύσου και η Τεχνική Υπηρεσία
της Περιφέρειας απλώς υποστήριξε τεχνικά τον πρώην ∆ήµο ∆ροσιάς, διότι αυτός δε διάθετε την
απαραίτητη διαπιστευµένη Τ.Υ. Σκοπός της παραπληροφόρησης είναι η δικαιολόγηση της
πλήρους αδιαφορίας του ∆ήµου επί 3,5 χρόνια για την υλοποίηση του έργου, το οποίο έπρεπε
ήδη να έχει ολοκληρωθεί. Η αδράνεια όµως αυτή θεωρείται στην παρούσα έκθεση ως δράση.
7) Η πραγµατοποίηση πολλών παρεµβάσεων στις δηµοτικές οδούς και λεωφόρους του ∆ήµου για
την ασφαλή και άνετη µετακίνηση πεζών και οχηµάτων (βλέπετε σελ.8, Άξονα 1, βελτίωση οδικού
δικτύου). Εδώ θεωρούνται οι κάτοικοι, αόµµατοι και γίνεται φιλότιµη προσπάθεια το
κατασµπαραλιασµένο δηµοτικό οδικό δίκτυο να παρουσιαστεί ως ασφαλές και άνετο για τη
µετακίνηση των οχηµάτων, µετά τις παρεµβάσεις του ∆ήµου.
8) Η αξιοποίηση του στοιχειωµένου πρώην ΤΥΠΕΤ και υπόγειου πάρκιν της Πλατείας ∆ηµοκρατίας
στη ∆.Ε. Αγ. Στεφάνου αναφέρονται επίσης ως δράσεις στη παρούσα έκθεση.
Ακόµα και η κατασκευή κλειστού Γυµναστηρίου Αθλητικών Εγκαταστάσεων καταγράφεται ως δράση στην
παρούσα έκθεση (βλέπετε σελ. 20, Αθλητισµός), καθ’ ην στιγµή ο Καλλικρατικός ∆ήµος ∆ιονύσου δεν είχε
καµία εµπλοκή στην κατασκευή του. ∆εν αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς περισσότερο µε την έκθεση
αυτή, η οποία αποτελεί µνηµείο παραπληροφόρησης. ∆υστυχώς ο απερχόµενος ∆ήµαρχος κ.
Καλαφατέλης δεν έλαβε το µήνυµα των εκλογών που ήταν ότι ο κόσµος πλέον ξύπνησε και τιµωρεί
όποιον τον παραµυθιάζει, τον εξαπατά, τον υποτιµά και τον εµπαίζει. Κατόπιν των ανωτέρω φυσικά δεν
εγκρίνω την εν λόγω έκθεση αξιολόγησης του Ε.Π. 2012-2014 του ∆ήµου».
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 24912/25-07-2014 Έγγραφο τoυ Γραφείου ∆ηµάρχου.
 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».
 Την παρ. β του άρθρου 63. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης’’
 Το άρθρο 3 του Π.∆. 185/07 (ΦΕΚ 221 Α’ 12-9-07) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 89/11 (ΦΕΚ 213
Α’ 29-9-11) ‘’Τροποποίηση του υπ’ αριθµ. 185/2007 (ΦΕΚ 221 Α’ 12-9-07) Προεδρικού ∆ιατάγµατος
‘’Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών
προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθµού’’
 Την περ. ε’ του άρθρου 11 της Απόφ. 18183/02.04.2007 ΥΠΕΣ∆∆Α όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει
µε το άρθρο 9 της υπ. αριθµ. 5694/03.02.2011 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆.
 Την υπ’ αριθ. 13/2014 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 Την τελική Έκθεση Αξιολόγησης του Ε.Π. ∆ήµου ∆ιονύσου 2012-2014.
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 8 Υπέρ, 2 Κατά, 1 Λευκό, 7 Παρών και 1 Αποχή.
Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ. κ. Καρασαρλή Αναστασίου, Χιώτη Ηρακλή, Σακελλαρίου ∆ιονύσιου,
Καρυστινού Νικολάου, Παπαβασιλείου Χρήστου, Παππά Νικολάου, Τζανετή Αγάθης – Έλλης και Ίσσαρη
Γρηγόριου για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.
Η ∆.Σ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) δήλωσε λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφερε στην
τοποθέτησή της και αναλυτικά καταγράφηκε στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.
Οι ∆.Σ. κ. κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη, Κοκµοτός Βασίλειος, Πέππα Αγγελική,
Τσούκας Παναγιώτης, Ζωίδης Πέτρος και Σπηλιώτης Σπυρίδων δήλωσαν παρόντες για τους λόγους που
ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.
Ο ∆.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ δήλωσε αποχή για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του
και αναλυτικά καταγράφηκε στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.
∆εν εγκρίνει την Κατάρτιση της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
∆ήµου ∆ιονύσου 2012-2014».

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ.
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΖΩΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ.
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.
ΙΣΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
Ακριβές Αντίγραφο
Άγιος Στέφανος 29/08/2014
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Καρασαρλής Αναστάσιος

Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ.
Εσωτερική ∆ιανοµή
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, πληροφορικής & διαφάνειας.
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, πληροφορικής & διαφάνειας και µε την ευθύνη
ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
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