
Παρόλο που το φλουρί της βα-
σιλόπιτας στο Δημοτικό Συμβούλιο 
την Κυριακή 13 Ιανουαρίου έπεσε 
στο Δήμαρχο Διονύσου Γ. Καλαφα-
τέλη, ο τελευταίος δεν θα πρέπει να 
αισθάνεται και πολύ τυχερός. Διότι ο 
πρώτος μήνας του 2013 επεφύλασ-
σε στον ίδιο και τη δημοτική παρά-
ταξη της οποίας ηγείται, σειρά δυ-
σάρεστων εκπλήξεων. Η ακύρωση 
από την Περιφέρεια ως φωτογραφι-
κού(!) του διαγωνισμού για τις παιδι-
κές χαρές, η επιστροφή -και πάλι α-
πό την Περιφέρεια- του προϋπολο-
γισμού της νέας χρονιάς επειδή δεν 
καταρτίσθηκε σωστά, η αποτυχία ε-
πί δυο Κυριακές να εκλεγεί Προεδρείο 
στο Δημοτικό Συμβούλιο που οδήγησε στον 
αναγκαστικό ορισμό δύο μελών του, η επι-
στροφή ως παράνομης της απόφασης του 
Δ.Σ. για την πρόσληψη 8μηνιτών που θα 
εξοφλούσε -όπως φημολογείται έντονα- 
προεκλογικά γραμμάτια ενόψει και των ε-
πόμενων δημοτικών εκλογών, η απόρριψη 
από την Περιφέρεια της προσφυγής του 
πρώην Προέδρου του Δημοτικού Συμβου-
λίου Θ. Ροΐδη να κηρυχθεί παράνομη η συ-
νεδρίαση για το φωτογραφικό διαγωνισμό 
που είχαν συγκαλέσει οι μειοψηφίες , ο πο-
νοκέφαλος με τους αντιδημάρχους και τους 
εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους (α-
πό τους οποίους δύο ήδη έχουν παραιτη-
θεί) και η προσαρμογή των Υπηρεσιών στα 
μέτρα τους…  Είναι μερικές μόνον από τις 
αναποδιές που ήδη συνάντησε ο κ. Καλα-
φατέλης και η ομάδα του.

Τελευταία εξέλιξη -σίριαλ μάλλον- είναι 
η προσπάθεια της Διοίκησης για στελέ-
χωση των Νομικών Προσώπων του Δή-
μου, και ειδικά του ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ και της  
ΕΣΤΙΑΣ. Από την επομένη των Δημαιρεσι-
ών, Κυριακή 13 Ιανουαρίου, η Δημοτική Αρ-
χή -βαριά λαβωμένη, με χαμένη την πλει-
οψηφία και με άδεια τη δεξαμενή στελε-
χών- αποδύθηκε σε αγώνα δρόμου: Στό-
χος της να διαπραγματευθεί τις θέσεις στα 
Προεδρεία των Νομικών Προσώπων με τις 
παρατάξεις της μειοψηφίας, που κι αυτές 
διαβουλεύονταν μεταξύ τους σε αλλεπάλ-
ληλες συναντήσεις, σε ένα ιδιότυπο παζά-
ρι στο οποίο περισσεύουν οι υποσχέσεις 
και οι διακηρύξεις, αλλά απουσιάζει η σα-

φής και κοστολογημένη πολιτική πρόταση 
για τη διαχείριση του Πολιτισμού, του Α-
θλητισμού και της Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης στην πόλη μας.

Την απόλυτη αδυναμία της Διοίκησης να 
ελέγξει τις εξελίξεις, δεν φαίνεται πάντως 
να μπορούν να εκμεταλλευτούν οι παρα-
τάξεις της μειοψηφίας, οι οποίες εντούτοις  
έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται δικαιωμέ-
νες, για την τροπή που πήραν τα πράγ-
ματα στο Δήμο με τις τελευταίες αποφά-

σεις της Περιφέρειας: «Τους τα λέ-
γαμε αλλά δεν μας άκουγαν, και για 
το διαγωνισμό, και για τον προϋπο-
λογισμό και για όλα τ’ άλλα», τονί-
ζουν χαρακτηριστικά σύμβουλοι της 
μειοψηφίας. 

Εν πάση περιπτώσει, όπως έχουν 
διαμορφωθεί οι συσχετισμοί δυνά-
μεων στο δημοτικό σκηνικό, απέ-
ναντι στην  αποδυναμωμένη αλ-
λά προς το παρόν(…) ενιαία ομά-
δα της Δημοτικής Αρχής βρίσκεται 
η μειοψηφία, κατακερματισμένη σε 
τρεις παρατάξεις και έξι ανεξάρτη-
τους δημοτικούς συμβούλους, που 
δύσκολα φαίνεται πως θα συντονι-
στούν σε γραμμή σύμπλευσης και α-

πό κοινού (της όποιας) διεκδίκησης, αλλά 
συμφωνούν σε ένα πράγμα: «Κατάληψη 
των οχυρών» για χρηστή διαχείριση και 
άλλη πρόταση.

Την ώρα που θα  τυπώνονται αυτές οι 
γραμμές, το Δημοτικό Συμβούλιο θα συ-
νεδριάζει για την εκλογή των Προεδρείων 
στα Νομικά Πρόσωπα. Και θα έχει γίνει 
πλέον φανερό αν η ένθεν και ένθεν επίδει-
ξη ισχύος θα έχει πιάσει τόπο. Αλλά προς 
όφελος ποιου; Και για πόσο ακόμα;   

Μετά από μια μαραθώνια συνεδρία-
ση 7,5 περίπου ωρών, το Δημοτικό Συμ-
βούλιο στη δεύτερη συνεδρίασή του για 
τις δημαιρεσίες την Κυριακή 13 Ιανουα-
ρίου, κατόρθωσε να αναδείξει το Προε-
δρείο του για τη διετία 2013-2014. 

Πρόεδρος του Δ.Σ. αναδείχθηκε ο δη-
μοτικός σύμβουλος από το Κρυονέρι Τά-
σος Καρασαρλής, και μάλιστα με τη δι-
αδικασία που προβλέπει ο νόμος σε πε-
ρίπτωση τριών άκαρπων ψηφοφοριών: 
Πρόεδρος ορίζεται ο σύμβουλος από την 
πλειοψηφία που συγκέντρωσε τις περισ-
σότερες ψήφους στις δημοτικές εκλογές. 
Αν αυτός αρνηθεί, τότε ο δεύτερος, και 
ούτω καθεξής μέχρι να υπάρξει αποδο-
χή, κάτι που έγινε με τον κ. Καρασαρ-

λή. Αντιπρόεδρος εξελέγη, και μάλιστα 
με την πρώτη, δηλαδή με την απόλυτη 
πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ο Θ. Στάικος από το Διόνυ-
σο, για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Τέλος 
για πρώτη φορά το Προεδρείο εμπλου-
τίσθηκε με γυναικεία παρουσία: Γραμμα-
τέας ορίσθηκε η δημοτική σύμβουλος της 
πλειοψηφίας από τον Άγ. Στέφανο Αγά-
θη - Έλλη Τζανετή, μια που ο υποψήφι-
ος από τη Συμμαχία για τον Πολίτη Θ. 
Μπούσμπουρας απέτυχε και αυτός να 
συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειο-
ψηφία στις αλλεπάλληλες τρεις ψηφο-
φορίες.

Ορισμός Προέδρου και Γραμματέως 
αλλά εκλογή Αντιπροέδρου στο Δ.Σ.
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Ευχαριστήρια επιστολή - δήλωση 
προς τον Υπουργό Εσωτερικών Ευρ. 
Στυλιανίδη απευθύνει η Ένωση Δη-
μάρχων Αττικής, για την πρωτοβου-
λία του να εισαγάγει προς ψήφιση 
στη Βουλή νομοσχέδιο, με το οποίο 
καταργείται το επαγγελματικό ασυμ-
βίβαστο των Δημάρχων. Η ρύθμιση, η 
οποία ήδη αποτελεί νόμο, θα προσελ-
κύει στην Αυτοδιοίκηση ικανούς και ά-
ξιους πολίτες, τονίζουν οι Δήμαρχοι. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως ε-
ξής: «Η Ένωση Δημάρχων Αττικής χαι-
ρετίζει την κατάργηση του επαγγελματι-
κού ασυμβίβαστου των Δημάρχων, που 
ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.  
Με τη Νομοθετική αυτή ρύθμιση, α-
ποκαθίσταται ένα άστοχο μέτρο, 
θέμα που η ΕΝΩΣΗ μας είχε προ-

τάξει σαν κύριο αίτημά της, στις 
προτάσεις της για την αναβάθμι-
ση των αιρετών της Αυτοδιοίκησης.  
Παράλληλα ευχαριστούμε και συγχαί-
ρουμε τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ευ-
ριπ. Στυλιανίδη τόσο για την υιοθέτηση 
της πρότασης που ήτανε πάνδημο αί-
τημα της Αυτοδιοίκησης, ως και τη συ-
νέπεια που επέδειξε σε όσα είχαν συ-
ζητηθεί με το Προεδρείο μας. 

Τέλος εκφράζουμε την ελπίδα, ό-
τι στις επερχόμενες θεσμικές πρωτο-
βουλίες του Υπουργού, θα θεσμοθε-
τηθούν και άλλα μέτρα, που θα στο-
χεύουν στην προσέλκυση ικανών και 
άξιων πολιτών της κοινωνίας μας στα 
Κοινά της Αυτοδιοίκησης αλλά και στην 
ισχυροποίηση του θεσμού στο νέο κοι-
νωνικοοικονομικό περιβάλλον».  
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Χρήσιμα

τηλέφωνα

Δυο χιλιάδες ευρώ συνολικά 
για τη σύνδεση 

με την αποχέτευση
Με το συνολικό πο-

σόν των 2000 ευρώ- 
1000 κατ’ αρχάς και 
άλλα 1000 σε βάθος 
διετίας- θα επιβαρυν-
θούν οι ιδιοκτήτες ακι-
νήτων στο Δήμο Διο-
νύσου, για τη σύνδεση 
οικιών και οικοπέδων με την αποχέτευση. Σύμ-
φωνα με σχετική ανακοίνωση του Δημάρχου Γ. 
Καλαφατέλη, το ποσόν αυτό, που αποτελεί ε-
κτίμηση των Τεχνικών Υπηρεσιών και υπολογί-
ζεται με βάση τα σημερινά δεδομένα, θα είναι 
και το οριστικό και καμιά άλλη οικονομική επι-
βάρυνση δεν πρόκειται να υπάρξει στο μέλλον.

Προς το παρόν, όπως είναι γνωστό, συνδέ-
ονται με την αποχέτευση οι κατοικίες που βρί-
σκονται εκατέρωθεν του παλαιού δικτύου στον 
Αγ. Στέφανο και το Κρυονέρι, ενώ στην Άνοιξη 
πέραν του ήδη υπάρχοντος δικτύου ο Δήμος έ-
χει ξεκινήσει την κατασκευή και νέου δικτύου 
στο Φασίδερι (Πρόοδος), εκατέρωθεν  της λεω-
φόρου Ανοίξεως, το οποίο θα επεκταθεί στο κέ-
ντρο της πόλης και στις γύρω περιοχές.

Οι κάτοικοι στις περιοχές Αγ. Στεφάνου και 
Κρυονερίου συνδέονται μετά από αίτησή τους 
και με την καταβολή κατ’ αρχάς του ποσού των 
1000 ευρώ: είτε εφάπαξ, με έκπτωση 10%, δηλα-
δή 900 ευρώ, είτε σε τέσσερις διμηνιαίες δόσεις 
των 250 ευρώ ή σε οχτώ μηνιαίες δόσεις των 125 
ευρώ. Με την καταβολή της πρώτης δόσης συν-
δέονται αυτομάτως στην αποχέτευση. Όσον α-
φορά στην Άνοιξη, οι κάτοικοι μπορούν ήδη να 
συνδέονται στο υφιστάμενο δίκτυο αλλά, με την 
πρόοδο των εργασιών, και στο νέο, καταβάλλο-
ντας τα χρήματα είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις.

Στη Δροσιά για τις συνδέσεις στο ήδη κατα-
σκευασμένο δίκτυο, η Τεχνική Υπηρεσία του Δή-
μου σε συνεργασία με την Περιφέρεια, έχει προ-
χωρήσει στη διαδικασία έγκρισης της κατασκευ-
ής των συνδέσεων. Έτσι το προσεχές διάστημα 
θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για τους κατοίκους 
της Δροσιάς, ώστε να προχωρήσουν στην προ-
αναφερόμενες ενέργειες.

 Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δημάρχου, 
τέλος, για τα υπόλοιπα δίκτυα (Αγίου Στεφά-
νου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και 
Σταμάτας) έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μελέτες, 
έχει προεγκριθεί η χρηματοδότησή τους από το 
ΕΣΠΑ, έχει υπογραφεί το σχετικό σύμφωνο του 
έργου και αναμένεται η εντολή δημοπράτησής 
τους.

Να σημειωθεί εδώ πως, σύμφωνα με τον κα-
νονισμό αποχέτευσης που ψήφισε το Δημοτι-
κό Συμβούλιο, σε κάθε οικόπεδο είτε αφορά σε 
μονοκατοικία, είτε σε διπλοκατοικία είτε σε πο-
λυκατοικία η σύνδεση θα είναι μία. Συνεπώς το 
ποσό των 2.000 ευρώ θα μοιράζεται σε όλους 
τους συγκάτοικους του οικοπέδου.

Αρμόδιος για το έργο της αποχέτευσης είναι ο 
Αντιδήμαρχος τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Παππάς. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 2140124 & 213 
2140136.   

Τέρμα το επαγγελματικό ασυμβίβαστο  
για τους Δημάρχους 

Φωτογραφία στο Κρυονέρι - Καράτε στη Δροσιά
Με δύο νέα τμήματα ξεκινά τη χρονιά ο Πολιτιστικός Οργανισμός του 

Δήμου ΟΝΑΠ «ΘΕΣΠΙΣ». Πρόκειται για το Εργαστήρι ασπρόμαυρης φωτο-
γραφίας στο Κρυονέρι  και τα μαθήματα καράτε στη Δροσιά. Ειδικότερα:

➢ Εργαστήριο ασπρόμαυρης φωτογραφίας λειτουργεί στο Πολιτιστι-
κό Κέντρο Κρυονερίου. Πληροφορίες - εγγραφές 210-6221328 κάθε από-
γευμα μετά τις 4.00 μ.μ. Τηλ. 210-8161683 Fax. 210-8161684   

➢  Αρχίζουν οι εγγραφές για μαθήματα Καράτε τα οποία θα πραγμα-
τοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο Δροσιάς, κάθε Σάββατο από 10 π. μ. 
έως 12 το μεσημέρι.

Για πληροφορίες - εγγραφές κ. Λιάνα Γεννηματά. Τηλ. 6937171827.  



Η λύση Καρασαρλή επελέγη 
από τη Διοίκηση μπροστά στο 
αδιέξοδο που η ίδια δημιούργη-
σε προτείνοντας και πάλι ως 
Πρόεδρο του Δ.Σ. το Θ. Ροΐδη. 
Έτσι γνώρισε τη δεύτερη μεγά-
λη ήττα της, μια που ο κ. Ροΐ- 
δης αποδοκιμάσθηκε για δεύ-
τερη φορά και μάλιστα και α-
πό συναδέλφους του της Δημο-
τικής Αρχής: Από τους 17 πα-
ρόντες συμβούλους τής πάλαι 
ποτέ πλειοψηφίας, στην πρώ-
τη ψηφοφορία  ψήφισαν οι 16 
υπέρ της εκλογής του (σ.σ. ο ί-
διος δήλωσε πως θα απέχει της 
ψηφοφορίας για πρόεδρο), οι 
οποίοι στη δεύτερη έγιναν 15 
και στην τρίτη 14! Εκτιμάται 
πως αυτός ήταν ένας τρόπος 
ώστε να αποδοκιμασθεί και εκ 
των έσω η πρακτική που α-
κολουθούσε ο απελθών Πρόε-
δρος και που είχε οδηγήσει σε 
ρήξεις και εντάσεις, μέχρι και 
στη διαγραφή τριών δημοτι-
κών συμβούλων-στελεχών της 
Διοίκησης. Περιττό βέβαια να 
τονισθεί πως σύσσωμη  η μει-
οψηφία έριξε αρνητική ή λευ-
κή ψήφο.

Από την άλλη πλευρά βεβαί-
ως, ίσως να έπαιξε ρόλο και η 

παραληρηματική, όπως χαρα-
κτηρίσθηκε, δήλωση του κ. Ροΐ-
δη πριν αρχίσουν οι διαδικασίες, 
και η απόπειρα θεσμικού πρα-
ξικοπήματος εκ μέρους του και  
εκ μέρους της Διοίκησης. Αφορ-
μή στάθηκε έγγραφο από τη Δ/
νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
ΥΠΕΚΑ που κυκλοφορούσε σε ό-
σους δήμους πήγαν σε δεύτερες 
δημαιρεσίες και που το επικα-
λείτο επίμονα ο κ. Ροΐδης. 

Πρόεδρος, σύμφωνα με το έγ-
γραφο αυτό, εκλέγεται όποιος, 
μετά από 2 άκαρπες ψηφοφο-
ρίες όπου ζητείται η απόλυτη 
πλειοψηφία,  πάρει έστω και 
μια(!) θετική ψήφο (σ.σ.: τη δική 
του για παράδειγμα!!!) Η ερμη-
νεία αυτή, που σκοντάφτει όχι 
μόνο στην ουσία της εκπροσώ-
πησης και της δημοκρατίας, αλ-
λά και στην ίδια την κοινή λογική, 
ανατράπηκε από άλλο έγγρα-
φο, προερχόμενο από το Γρα-
φείο του Υπουργού Ευρ. Στυλια-
νίδη, που έβαζε τα πράγματα 
στη θέση τους: Πρόεδρος εκλέ-
γεται αυτός που στην 3η ψηφο-
φορία θα πάρει τους μισούς συν 
ένα από τους παρόντες δημοτι-
κούς συμβούλους, ώστε να επι-
τυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνα-
τή αποδοχή του Σώματος στο 
πρόσωπό του.  
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Συνέχεια από την 1η σελίδα

Ορισμός Προέδρου και Γραμματέως 
αλλά εκλογή Αντιπροέδρου  

στο Δημοτικό Συμβούλιο Διονύσου

Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Τάσος Καρασαρλής - Κρυονέρι
Αντιπρόεδρος Θόδωρος Στάικος (ο μόνος  που εξελέγη από το 
Σώμα, με 21 ψήφους από την πρώτη ψηφοφορία) - Διόνυσος
Γραμματέας  Αγάθη-Έλλη Τζανετή - Αγ. Στέφανος 

Από αριστερά: Ο δήμαρχος Διονύσου Γ. Καλαφατέλης, 
ο πρόεδρος Τ. Καρασαρλής, ο αντιπρόεδρος Θ. Στάικος 

και η γραμματέας Α. Τζανετή.

«Παραλήρημα»
Αρνητικός πρωταγωνιστής για μια ακόμη φορά αναδείχθη-

κε στις δημαιρεσίες  ο απελθών Πρόεδρος του Δ.Σ. Θ. Ροΐδης, 
ο οποίος σε μια «παραληρηματική»,  όπως τη χαρακτήρισαν 
πολλοί συνάδελφοί του, δήλωση σωρευτικά: 1) θεώρησε τη 
συγκεκριμένη ειδική συνεδρίαση ως μη νόμιμη, 2) τον εαυτό 
του (και τα άλλα δύο μέλη του Προεδρείου) ήδη εκλεγμένα από 
την Κυριακή 6 Ιανουαρίου και 3) το τοπικό blog Διονυσοσκου-
φίτσα, τους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους Γ. Νικητό-
πουλο, Σπ. Σπηλιώτη, Γ. Ζυγούνα και Κ. Κουριδάκη, το δη-
μότη Στ. Μιχιώτη και άλλους που δεν κατονόμασε επιτόπου, 
ως υπεύθυνους 
για τυχόν βλά-
βη κατά της οι-
κογένειάς του 
και της περιου-
σίας του!!! Ε-
νώ μάλλον θυ-
μηδία προκά-
λεσε η δήλωση 
πολιτικών φρο-
νημάτων του, ό-
τι είναι «μάχιμος 
πολιτικός και α-
ριστερός και όχι 
της γυάλας, για-
λατζί». Ειδικότε-
ρα:

Ο κ. Ροΐδης με 
πάθος υποστή-
ριξε πως σύμ-
φωνα με σχετι-
κό έγγραφο από 
τη Δ/νση Τοπι-
κής Αυτοδιοίκη-
σης είναι ήδη ε-
κλεγμένος Πρό-
εδρος, μια που 
πήρε έστω και 
μια θετική ψήφο την Κυριακή 6 Ιανουαρίου. Συνεπώς η επα-
νάληψη των δημαιρεσιών είναι παράνομη. Ενώ προληπτικά 
ένοχους θεώρησε συναδέλφους του, πολίτες και τη Διονυσο-
σκουφίτσα, «αν επέλθει βλάβη στο φαρμακείο, την περιου-
σία και την οικογένειά μου».

Εντύπωση προκάλεσε εντούτοις η αποστασιοποίηση του 
Δημάρχου Γ. Καλαφατέλη από τον δυο φορές εκλεκτό του 
για την προεδρία του Δ.Σ. («αυτά είναι απόψεις του κ. Ροΐ-
δη») αλλά και το «άδειασμα» του πρώην Προέδρου από το 
δημοτικό σύμβουλο της Διοίκησης Ν. Καρυστινό («εφόσον το 
ερώτημα προς την Περιφέρεια- έχουμε ή δεν έχουμε Πρόε-
δρο μετά τις πρώτες δημαιρεσίες- δεν έχει απαντηθεί, τότε 
ορθώς συνεδριάζουμε. Γιατί Πρόεδρο δεν έχουμε»).

Παραληρηματική και συκοφαντική χαρακτήρισαν, τέλος, 
οι θιγόμενοι σύμβουλοι την τοποθέτηση Ροΐδη, επιφυλασσό-
μενοι να την αντικρούσουν στο μέλλον και νομικά.  

«Μαύρη κωμωδία» αποκάλεσαν πολλοί  
από τους παριστάμενους τη δεύτερη  

διαδικασία για τις δημαιρεσίες,  
με αφορμή την αφίσα του ομότιτλου  

έργου που ανέβηκε στο Κρυονέρι.
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Με το Δ. Σακελλαρίου να αναδεικνύε-
ται σε «υπερυπουργό» (σ.σ. και αντιδήμαρ-
χος, και τακτικό μέλος και στις δύο Επιτρο-
πές του Δήμου), αλλά και με επιβεβαιωμέ-
νες πληροφορίες  για σκληρή κόντρα με-
ταξύ νεότερων και γηραιότερων συμβού-
λων της Διοίκησης, πραγματοποιήθηκαν 
την Κυριακή 13/1 οι εκλογές για την ανά-
δειξη των μελών στην Οικονομική Επιτρο-
πή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου. Στις εν λόγω Επιτροπές συμμετέ-
χει η πλειοψηφία με 6 και οι παρατάξεις 
της μειοψηφίας -πλην Λαϊκής Συσπείρω-
σης που εξ αρχής έχει αποφασίσει να μη 
συμμετάσχει- με 3 συμβούλους της. 

Για την Οικονομική Επιτροπή τακτικά 
μέλη εξελέγησαν:

Κ. Κοντάκης, Σ. Μαγγίνα και Δ. Ζαμά-
νης (με την πρώτη ψηφοφορία, όπου α-
παιτείτο η απόλυτη πλειοψηφία των πα-
ρόντων μελών του Δ.Σ.). Στην επόμενη ψη-
φοφορία εξελέγησαν οι Ν. Πέππας, Ηλ. 
Παπαχαρτοφύλης και Θ. Μπούσμπου-
ρας και στην τελευταία, ασθμαίνοντες, οι 
Δ. Σακελλαρίου και Α. Πασιπουλαρίδης.  

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε με με-
ταγενέστερη απόφαση του Δημάρχου ο Α-
ντιδήμαρχος, πλέον, Οικονομικής Διαχεί-
ρισης του Δήμου Ν. Πέππας. Και επειδή 
συλλογικό όργανο με ζυγό αριθμό μελών 
δεν υπάρχει, πιθανολογείται πως η Διοί-
κηση θα «τραβήξει» έναν αναπληρωματι-
κό, ώστε να συμπληρωθεί  η Επιτροπή. Υ-
ποψήφιος θα είναι ένας από τους Χ. Πο-
τίδη, Ηρ. Χιώτη και Αγ. Τζανετή, που εξε-
λέγησαν αναπληρωματικά μέλη από την 
πλειοψηφία, ενώ από τις μειοψηφίες εξε-
λέγησαν οι Σ. Σωτηρίου και Κ. Τσαλτούμη.

Και ενώ στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου σημειώνονταν οι πρώτες απο-
χωρήσεις, ακολούθησε η διαδικασία για την 
ανάδειξη των μελών στην Επιτροπή Ποι-
ότητας Ζωής του Δήμου, όπου από την 
πρώτη ψηφοφορία εξελέγησαν οι Γ. Κα-
νατσούλης, Χ. Παπαβασιλείου, Ν. Παπ-
πάς, Κ. Ταουξή, Σ. Σωτηρίου και Λ. Πα-
παπαναγιώτου, αλλά έμειναν εκτός οι Θ. 
Λίτσας και Δ. Σακελλαρίου, για τους οποί-
ους χρειάστηκαν δύο ακόμη ψηφοφορίες 
ώστε να αποτελέσουν τακτικά μέλη της 

Επιτροπής, ο κ. Σακελλαρίου μάλιστα με 
μονό αριθμό ψήφων!!! Με απόφαση Δη-
μάρχου,  Πρόεδρος της ΕΠΖ ορίστηκε ο Γ. 
Κανατσούλης, Αντιδήμαρχος Χωροταξίας 
και Ποιότητας Ζωής.

Παρόμοια διαδικασία ακολουθήθηκε και 
για την ανάδειξη των αναπληρωματικών 
μελών της ΕΠΖ, που είναι οι: Ν. Καρυστι-
νός, Θ. Σαραντάκη, Κ. Παλιγγίνης, Αγγ. 
Πέππα και Θ. Κυριακόπουλος.

Στο περιθώριο των διαδικασιών, πά-
ντως, πολλοί μιλούσαν για στέλεχος της 
Διοίκησης που έδινε γραμμή για το ποιοι 
θα ψηφιστούν και ποιοι όχι. Εκεί φαίνεται 
να αποδίδεται και η απόφαση των Κ. Κο-
ντάκη, Ν. Πέππα, Σ. Μαγγίνα και Ν. Κα-
ρυστινού, να αποχωρήσουν συντεταγμένα 
πριν καν ψηφίσουν (σ.σ. ο τελευταίος μά-
λιστα ήταν υποψήφιος για την ΕΠΖ!), και 
μάλιστα μετά από ένα ιδιαίτερα έντονο δι-
άλογο μεταξύ τους. Αιτία για την κόντρα 
μεταξύ παλιάς και νέας φρουράς ακούγε-
ται πως είναι οι φιλοδοξίες των νεότερων, 
κάτι που σύμφωνα με τους παλαιότερους 
αποτελεί τροχοπέδη για την παράταξη…  

Μαγειρέματα για τις Επιτροπές του δήμου;

Σιγή ιχθύος από τη Δημοτική  
Επιτροπή Διαβούλευσης…

Συγκροτήθηκε επιτέλους, και μετά 
την πάροδο δύο ετών, η Δημοτική Ε-
πιτροπή Διαβούλευσης (ΔΕΔ) στο Δι-
όνυσο με την κλήρωση εκπροσώπων 
φορέων και συλλόγων της πόλης, δια-
δικασία που ακολουθήθηκε και για την 
επιλογή των δημοτών που θα συμμε-
τάσχουν στη ΔΕΔ. 

Υπενθυμίζεται εδώ πως οι δύο προ-
ηγούμενες απόπειρες για τη συγκρό-
τηση ΔΕΔ, υπό την καθοδήγηση και ε-
ποπτεία της εντεταλμένης γι’ αυτό το 
καθήκον Αντιδημάρχου Διαβούλευσης και Εθελοντισμού Θ. Σαραντάκη, είχαν πέ-
σει στο κενό. Είχαν κατηγορήσει μάλιστα τότε οι μειοψηφίες την κ. Σαραντάκη πως 
ερμήνευσε αυθαίρετα τη σχετική νομοθεσία αλλά και πως μεθόδευσε τη συγκρό-
τηση της Επιτροπής  υποδεικνύοντας πρόσωπα της αρεσκείας της, με κριτήρια ά-
γνωστα και εκτός διαδικασίας εκλογής. Εντέλει τον περασμένο Ιούνιο, το Δημοτι-
κό Συμβούλιο υπερψήφισε τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΕΔ με τη Διοίκηση του 
Δήμου να ενσωματώνει όλες τις επισημάνσεις των μειοψηφιών, στην κατεύθυνση 
κατοχύρωσης του ρόλου της Επιτροπής ως ανεξάρτητου γνωμοδοτικού οργάνου. 
Επιπλέον τη διαδικασία συγκρότησης της Επιτροπής ανέλαβε ο Γενικός Γραμματέ-
ας του Δήμου Αν. Μαλάτος.

Από τη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου συμμετέχουν στη ΔΕΔ με εκπροσώπους 
τους το 1ο Δημοτικό, ο Σύλλογος Γονέων του Λυκείου και του Γυμνασίου, το Τοπι-
κό Συμβούλιο Νεολαίας (ΤΟΣΥΝ), ο Αθλητικός Όμιλος, ο Εξωραϊστικός και Πολιτι-
στικός  Σύλλογος,  η Χορωδία «Σεμέλη», ο Ροταριανός Σύλλογος «Διόνυσος», η Ενο-
ρία Αγ. Γεωργίου και Αγ. Διονυσίου και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. 

Τέλος, στην κλήρωση από τους δημοτικούς καταλόγους, που διεξήχθη δημοσίως 
την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου, επελέγησαν 12 δημότες με ισάριθμους αναπληρωματι-
κούς, με 4 (2+2) να προέρχονται από τη Δημοτική μας Κοινότητα. 

Συνολικά η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Διονύσου απαρτίζεται από 49 μέ-
λη και ανάμεσα στα καθήκοντά της είναι η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό και 
για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, κάτι που προς το παρόν παραμένει 
ζητούμενο. 

Ποιοι συμμετέχουν  
στις Επιτροπές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τακτικά μέλη:
Πέππας Νικόλαος 
(πρόεδρος της Επιτροπής) 
Σακελλαρίου Διονύσιος 
Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
Κοντάκης Κυριάκος 
Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 
Ζαμάνης Διονύσιος 
Μπούσμπουρας Αθανάσιος
Αναπληρωματικά μέλη: 
Ποτίδης Χρήστος 
Χιώτης Ηρακλής 
Τζανετή Αγάθη Έλλη 
Σωτηρίου Σακελλάριος 
Τσαλτούμη Κυριακή

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τακτικά μέλη:
Κανατσούλης Ιωάννης  
(πρόεδρος της Επιτροπής) 
Παπαβασιλείου Χρήστος 
Λίτσας Αθανάσιος 
Παππάς Νικόλαος 
Σακελλαρίου Διονύσιος 
Ταουξή –Χριστιανίδου Καλλιόπη 
Σωτηρίου Σακελλάριος 
Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα)
Αναπληρωματικά μέλη:
Καρυστινός Νικόλαος 
Σαραντάκη Θεοδώρα 
Παλιγγίνης Κωνσταντίνος 
Πέππα Αγγελική 
Κυριακόπουλος Αθανάσιος

Επιμέλεια: Mαρία Χαζάπη
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Ακυρώθηκε ο φωτογραφικός διαγωνισμός 
Για τις παιδικές χαρές σε Άγιο Στέφανο & Δροσιά!

Διπλό χτύπημα για τη Δημοτική Αρχή 
της πόλης η απόρριψη από την Περιφέ-
ρεια και του φωτογραφικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια οργάνων σε δυο παιδι-
κές χαρές του Δήμου, αλλά και του προϋ-
πολογισμού για το 2013!

Διαγωνισμός  
«κατά παράβαση  

της κείμενης νομοθεσίας»
Πιο αναλυτικά, στα τέλη του 

2012 η Οικονομική Επιτροπή κα-
τακύρωσε το αποτέλεσμα διαγω-
νισμού για την προμήθεια οργάνων 
και πλακιδίων ασφαλείας σε δυο 
παιδικές χαρές της πόλης, ύψους 
230.00 ευρώ που προέρχονται α-
πό το Πράσινο Ταμείο του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος. Σύσσωμες τότε 
οι παρατάξεις της μειοψηφίας είχαν 
καταγγείλει το διαγωνισμό ως φω-
τογραφικό, μια που στην προκήρυ-
ξη αναφέρονταν τα παιχνίδια με συ-
γκεκριμένους κωδικούς,  συγκεκριμέ-
νη περιγραφή, συγκεκριμένες φωτο-
γραφίες και συγκεκριμένα υλικά κατα-
σκευής από συγκεκριμένη εταιρεία(!). 

Επιπλέον, με τη διαδικασία συλλο-
γής  υπογραφών συγκάλεσαν, όπως 
ο νόμος επιτρέπει, Δημοτικό Συμβού-
λιο, ώστε να συζητήσουν διεξοδικά το 
θέμα. Θεωρώντας τη συνεδρίαση αυτή 
παράνομη, οι δημοτικοί σύμβουλοι της 
Διοίκησης -πλην τριών- δεν προσήλθαν. 
Υπήρξε μάλιστα σχετική προσφυγή του 
τότε Προέδρου του Δ. Σ. Θ. Ροΐδη προς 
την Περιφέρεια για την ακύρωσή της. Ή-
ταν η συνεδρίαση, υπενθυμίζουμε, που 
οδήγησε στη διαγραφή των τριών στε-
λεχών -Ζυγούνα, Φέρμελη, Κοροβέση- 
της Δημοτικής Αρχής και στην απώλεια 
της πλειοψηφίας εκ μέρους της. Το Δ.Σ. 
αποφάσισε «αναπομπή του θέματος αρ-
μοδίως στην Τεχνική Υπηρεσία και την Οι-
κονομική Επιτροπή του Δήμου, προκειμέ-
νου να γίνει επαναπροκήρυξη του διαγω-
νισμού, αυτή τη φορά με σωστή μελέτη, 
κατά τρόπο ώστε να πρόκειται για ανοι-
κτό πράγματι, και όχι φωτογραφικό δι-
αγωνισμό που ισοδυναμεί με παράνομη 
απ’ ευθείας ανάθεση».

Εν συνεχεία οι δημοτικοί σύμβουλοι της 
μείζονος μειοψηφίας Α. Πασιπουλαρί-
δης και Δ. Ζαμάνης υπέβαλαν προσφυ-
γή προς την Περιφέρεια ζητώντας την α-
κύρωση της απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής.

Η Περιφέρεια, πράγματι, στις 2 Ια-
νουαρίου 2013 με έγγραφό της (α.π. 
57099/50005/2012)ακυρώνει την απόφα-
ση της Ο.Ε. για το διαγωνισμό «επειδή φαί-
νεται πως οι προδιαγραφές συντάχθη-
καν με φωτογραφικές διατάξεις, ήτοι κα-

τά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας». 
Επιπλέον, όμως, δέχεται ως νόμιμη -νο-
μιμότατη- τη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, μια που την λαμβάνει υπόψη 
στην τελική απόφασή της.

Η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά αφήνει εκτε-
θειμένη σύσσω-

μη τη Διοίκηση: Τον Αντιδήμαρχο Οικονο-
μικών Ν. Πέππα που, ως Πρόεδρος της Οι-
κονομικής Επιτροπής, εισηγήθηκε την επι-
κύρωση του φωτογραφικού διαγωνισμού 
(και εν συνεχεία, μετά και τις καταιγιστικές 
εξελίξεις, αρνήθηκε να υπογράψει τη σύμ-

βαση, ζητώντας περαιτέρω διερεύνη-
ση της υπόθεσης). Τα μέλη της ίδιας Ε-
πιτροπής, Δ. Σακελλαρίου, Χ. Ποτίδη, 
Α. Τζαννετή  που προέρχονται από 
τη Διοίκηση και που δεν αντέδρασαν 
στην προφανή καταστρατήγηση της 
διαφάνειας και της νομιμότητας (εξαί-
ρεση αποτελεί ο Θ. Λίτσας που είχε 
αντιρρήσεις και απείχε). Τον πρώην 
Πρόεδρο του Δ.Σ.  Θ. Ροΐδη που ε-
πέμενε για τη διαγραφή των τριών 
στελεχών, θεωρώντας τη συνεδρία-
ση του Δ.Σ. παράνομη και αποτέλεσε 
τον ηθικό αυτουργό για τη μη συμ-
μετοχή της Διοίκησης στην εν λόγω 
συνεδρίαση. Τις Τεχνικές Υπηρεσί-
ες του Δήμου, που σε πρώτη φάση 
συνυπέγραψαν τις φωτογραφικές 
διατάξεις- και εν συνεχεία ζήτησαν 
με τη σειρά τους επαναπροκήρυξη 
του διαγωνισμού. Τους δημοτικούς 
συμβούλους της Διοίκησης που αρ-
νήθηκαν να παραστούν σε συνεδρί-
αση του Δ.Σ. απαξιώνοντας, οι ί-
διοι, το ρόλο τους. Και το Δήμαρ-
χο Διονύσου Γ. Καλαφατέλη, που 
σε ανακοίνωσή του στην ιστοσελί-
δα του Δήμου στις 6 Δεκεμβρίου  
βιάστηκε  να χαρακτηρίσει παρά-
νομη και πραξικοπηματική τη συ-
νεδρίαση και τους τρεις διαγρα-
φέντες, υπονομευτές του κύρους 
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά από τα παραπάνω, ε-
ρωτάται ο κύριος Δήμαρχος, 
ποιος τελικά θα είναι υπόλο-
γος «απέναντι στα παιδιά που 
θα στερηθούν τη χαρά του παι-
χνιδιού»;    

Εντωμεταξύ επεστράφη από την Περιφέρεια για 
διόρθωση ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το 2013, 
που είχε ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο μόλις 
πριν ένα μήνα. Αιτία η μη συμμόρφωσή του προς την 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με 
την οποία ο προϋπολογισμός των Δήμων- δηλαδή ο 

οικονομικός σχεδιασμός για το επόμενο έτος- πρέπει στο εξής να βασίζεται στα ει-
σπραχθέντα και μόνον έσοδα, και όχι σ’ αυτά που εικάζεται πως θα εισπραχθούν.

Όμως φαίνεται πως έτσι – και πάλι πλασματικά- συντάχθηκε ο προϋπολογι-
σμός του Δήμου Διονύσου, παρόλες τις εκκλήσεις υπηρεσιακών παραγόντων να 
καθυστερήσει η συζήτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, μέχρι να εναρμονισθεί με 
την εγκύκλιο.   

Επιστρέφεται & ο προϋπολογισμός  
για το 2013!

...

...



Oδός ΔIONYΣOY6 Tοπική ΕπικαιρότηταΕπιμέλεια: Mαρία Χαζάπη

Με 6 Αντιδημάρχους 
(από τους οποίους μόνο 
οι 4 θα αμείβονται, βάσει 
σχετικού νόμου) και  8 
εντεταλμένους συμβού-
λους, με αλληλεπικαλυ-
πτόμενες αρμοδιότητες 
που θα πονοκεφαλιά-
σουν τις Υπηρεσίες, θα 
πορευτεί ο Δήμος Διονύ-
σου την επόμενη κρίσι-
μη διετία. 

Σύμφωνα με την α-
πόφαση Δημάρχου, α-
ντιδήμαρχοι καθ’ ύλην 
και κατά τόπο είναι οι 
εξής:

Γιάννης Κανατσού-
λης, Αντιδήμαρχος Χω-
ροταξίας και Ποιότητας 
Ζωής, επίσης Πρόεδρος 
της Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής στη θέση του 
Ν. Παππά. Ο κ. Κανα-
τσούλης θα προΐσταται 
και της Δ/νσης Πολεοδο-
μίας, όταν με το καλό έρ-
θει στην πόλη η υπηρε-
σία αυτή.

Νίκος  Παππάς, Αντι-
δήμαρχος Τεχνικών Έρ-
γων και Υποδομών και 
Δημοτικής Κοινότητας 
Άνοιξης και «αντ’ αυ-
τού», σε περίπτωση α-
πουσίας ή κωλύματος 
του Δημάρχου.

Κυριάκος  Κοντά-
κης, Αντιδήμαρχος Πε-
ριβάλλοντος και Πολιτι-
κής Προστασίας, με αρ-
μοδιότητα και στη Δη-

μοτική Αστυνομία, που 
αφαιρείται από τον Δ. 
Σακελλαρίου

Νίκος Πέππας, Αντι-
δήμαρχος Οικονομικής 
Διαχείρισης και Δημοτι-
κής Κοινότητας Σταμά-
τας, Πρόεδρος της Οικο-
νομικής Επιτροπής 

Διονύσης Σακελλαρί-
ου, Αντιδήμαρχος Διοι-
κητικών Υπηρεσιών και 
Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Δημοτικής Κοινότη-
τας Αγ. Στεφάνου

Θεοδώρα Σαραντά-
κη, Αντιδήμαρχος Παι-
δείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και Δημοτικής 
Κοινότητας Διονύσου

Για τις υπόλοιπες Κοι-
νότητες- Κρυονέρι, Δρο-
σιά και Ροδόπολη- τις 
τοπικές αρμοδιότητες 
διατηρεί ο Δήμαρχος.

Από τα παραπάνω γί-
νεται φανερό ότι: 

Αναβαθμίζεται, όπως 
αναμενόταν και ακου-
γόταν εδώ και καιρό, ο 

κ. Κανατσούλης. Για το 
σκοπό αυτό χρειάστη-
κε να «σπάσει» η Αντι-
δημαρχία στα δύο, ώ-
στε να παραμείνει και 
ο κ. Παππάς στο αξίω-
μά του.

Αναβαθμίζεται επίσης 
ο κ. Κοντάκης, «εξαργυ-
ρώνοντας» την αποτελε-
σματικότητά του -πλην 
ελαχίστων εξαιρέσεων- 
στον τομέα της Πολιτι-
κής Προστασίας τα δυο 
τελευταία χρόνια.

Παραμένει στο πόστο 
του ο κ. Πέππας, αν και 
χωρίς την αρμοδιότητα 
της ηλεκτρονικής δια-
κυβέρνησης, όπως και 
ο κ. Σακελλαρίου, από 
τον οποίο αφαιρέθηκε 
η αρμοδιότητα της Δη-
μοτικής Αστυνομίας, ί-
σως μετά και τις αλλε-
πάλληλες στο παρελ-
θόν καταγγελίες εναντί-
ον του ότι χρησιμοποι-
εί  την Υπηρεσία (για να 
σβήνει κλήσεις, για ίδιο 
όφελος κ.λπ.)

Διατηρείται στο αξί-
ωμά της, αλλά ως Αντι-
δήμαρχος Παιδείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης αυτή τη φορά, η κ. 
Σαραντάκη, πρώην Δι-
αβούλευσης και Εθελο-
ντισμού:  Η Διαβούλευ-
ση, προφανώς,  απαλεί-
φεται από τις προτεραι-
ότητες της Διοίκησης, ε-
νώ ο εθελοντισμός ανα-
τίθεται στην εντεταλμέ-
νη σύμβουλο Σ. Κατσίγι-
αννη, η οποία αναμένε-
ται σύντομα να επανα-
κάμψει στα πάτρια εδά-
φη, μετά από μακρά α-
πουσία στην αλλοδαπή.   

Με νεότερη δημαρχια-
κή απόφαση, τέλος, θα 
ορισθεί και η αντιμισθία 
καθενός από τους Αντι-
δημάρχους.  

Και οι Εντεταλμένοι
Οκτώ εντεταλμένους συμβούλους απαιτεί η καλύτερη λειτουργία του 

Δήμου Διονύσου, όπως προκύπτει από τη σχετική δημαρχιακή απόφαση. 
Με τον ορισμό τους εξαντλείται σχεδόν η δεξαμενή στελεχών της Διοίκη-
σης, μετά και την αποδυνάμωσή της λόγω αποχωρήσεων και διαγραφών, 
ενώ δίνονται και (προσχηματικοί) τίτλοι:

Ο Χρήστος Ποτίδης, που ορίσθηκε υπεύθυνος για τις τοπικές αρμοδι-
ότητες της Δροσιάς, έχει δηλώσει ήδη  την παραίτησή του (σ.σ. «ευχαρι-
στώ, δεν θα πάρω, αυτό είναι στάχτη στα μάτια», δηλώνει στο τοπικό blog 
Διονυσοκουφίτσα), ενώ επίσης αρνήθηκε την πρόταση να είναι Αντιπρό-
εδρος στο Νομικό Πρόσωπο ΕΣΤΙΑ.

Λίγες μέρες μετά τον ακολούθησε και η Στέλλα - Σοφία Μαγγίνα, η ο-
ποία με επιστολή της (σ.σ. την οποία κοινοποίησε και στο τοπικό blog) 
αρνήθηκε τις τοπικές αρμοδιότητες για τη Ροδόπολη. 

Ο Ηρακλής Χιώτης αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες για το Κρυονέρι, η κ. 
Κατσίγιαννη τον εθελοντισμό, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο Θανάσης 
Λίτσας το Τμήμα Σχεδίου Πόλης και τη Δ/νση Πολεοδομίας, ο Κώστας Πα-
λιγγίνης το Γραφείο Ύδρευσης/Αποχέτευσης και τις Μικροεπισκευές και 
Συντηρήσεις, ο πρώην Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Χρήστος Παπαβα-
σιλείου τα Τεχνικά Έργα και τη Δ/νση της Δημοτικής Αστυνομίας και ο Η-
λίας Παπαχαρτοφύλης το Γραφείο Ισότητας και Κοινωνικής Πολιτικής.

Γιατί προσχηματικός; Ο τίτλος του εντεταλμένου συμβούλου μοιάζει σαν 
άδειο κέλυφος. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μόνο οι Αντιδήμαρχοι 
μπορούν να ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες, και όχι οι εντεταλμένοι 
σύμβουλοι, των οποίων μάλιστα η υπογραφή δεν έχει καμιά νομική ισχύ!   

Με την Εφορία του Αγίου Στεφάνου ήδη συγχωνευμένη με την α-
ντίστοιχη της Κηφισιάς, χρήσιμες είναι οι παρακάτω πληροφορίες, 
όπως εμφανίστηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικο-
νομικών αναφορικά με τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων 
(ΓΕΦ), που θα αντικαταστήσουν τις Εφορίες οι οποίες καταργήθηκαν.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου:
Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του φοροεισπρακτικού και ελε-

γκτικού μηχανισμού, δημιουργούνται Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορο-
λογουμένων (ΓΕΦ), τα οποία έρχονται να καλύψουν το όποιο κενό 
δημιουργείται από τη συγχώνευση των Δημόσιων Οικονομικών Υπη-
ρεσιών που έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται σε όλη τη χώρα.

Τα Γ.Ε.Φ., που λειτουργούν με αποκλειστικό σκοπό τη διεκπεραί-
ωση των υποθέσεων των πολιτών, στεγάζονται σε χώρους των Ο-
ΤΑ και λειτουργούν κατ’ αντιστοιχία με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Εκεί οι πολίτες μπορούν να διεκπεραιώνουν τις α-
κόλουθες υπηρεσίες, που μέχρι πρόσφατα διενεργούνταν μόνον α-

πό τις εφορίες:
➘ Χορήγηση κάθε είδους φορολογικών εντύπων και παραλαβή τους
➘ Παροχή οδηγιών και υποστήριξη των πολιτών στη συμπλήρω-

ση φορολογικών εντύπων, όπως:
➘  Χορήγηση φορολογικών πιστοποιητικών, όπως φορολογικές ενη-

μερότητες
➘  Παραλαβή αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων
➘  Χορήγηση Α.Φ.Μ. σε φυσικά πρόσωπα
➘  Παραλαβή και διαβίβαση κάθε είδους αιτήματος προς τις Δ.Ο.Υ. 

στις οποίες υπάγονται τα Γ.Ε.Φ. 
Επισημαίνεται ότι:
◗  Η πλειονότητα των πληρωμών διενεργούνται πλέον και στις Τρά-

πεζες
◗  Σημαντικός αριθμός εργασιών υλοποιούνται πλέον και στα Κ.Ε.Π.
◗  Μεγάλος αριθμός εργασιών υλοποιούνται πλέον μέσω διαδικτύ-

ου - TAXISnet  

Εν αναμονή του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων  
μετά την κατάργηση της Εφορίας Αγίου Στεφάνου

Κουβάρι… μπλεγμένο 
Αντιδήμαρχοι & Εντεταλμένοι!



Σε παρέμβαση για το θέμα της μείω-
σης των αντικειμενικών αξιών στα ακίνη-
τα του Δήμου Διονύσου, η οποία θα ελα-
φρύνει τη φορολόγηση των ιδιοκτητών α-
πό το Ειδικό Τέλος Ακινήτων, προχώρη-
σε η Συμμαχία για τον Πολίτη δια του δη-
μοτικού συμβούλου και -πρώην- Γραμμα-
τέα του Δ.Σ. Θ. Μπούσμπουρα στη συ-
νεδρίαση της 15ης Οκτωβρίου. Η Συμμα-
χία ζητεί από το Δήμο Διονύσου να προ-
σφύγει στο ΣτΕ, ακολουθώντας το παρά-
δειγμα και πολλών άλλων Δήμων ανά την 
επικράτεια. 

Το πλήρες κείμενο της παρέμβασης έ-
χει ως εξής: «Κυρίες και κύριοι συνάδελ-
φοι, προσφυγή Δήμου Διονύσου στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας για τις αντικειμε-
νικές αξίες. Μπορεί στο Υπουργείο Οικο-
νομικών να κάνουν λόγο για πάγωμα των 
αντικειμενικών αξιών και όχι για αύξησή 
τους, τουλάχιστον για τους επόμενους μή-
νες, ωστόσο τα δεδομένα που έχουν δημι-
ουργηθεί σήμερα στην αγορά συνηγορούν 
υπέρ της μείωσης των αντικειμενικών σε 
πληθώρα περιπτώσεων.

Στο δε μνημόνιο προβλέπεται η αναπρο-
σαρμογή των αντικειμενικών ώστε να α-
ντικατοπτρίζουν τις πραγματικές τιμές. 
Σε περιοχές λοιπόν όπου οι αντικειμενι-
κές είναι σήμερα υψηλότερες των εμπο-
ρικών τιμών, καταγράφονται έντονες α-
ντιδράσεις. Πλέον οι αντιρρήσεις αυτές έ-
χουν λάβει και νομικό χαρακτήρα.

Σε αρκετούς Δήμους της χώρας έπειτα 
από ομόφωνες αποφάσεις των Δημοτικών 
Συμβουλίων προσφεύγουν στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας με αίτημα τη μείωση των 
αντικειμενικών αξιών. Στόχος είναι ο περι-
ορισμός των χρεώσεων που προκύπτουν 
για τους ιδιοκτήτες από το Ειδικό Τέλος Α-
κινήτων, γνωστό και ως «χαράτσι». Ο Δή-
μος πρέπει να θεωρήσει και να αποφασί-
σει ότι σε ορισμένες περιοχές, σχεδόν σε 
όλες, όπως Δημοτική Κοινότητα Διονύσου, 
Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου, Εύξεινος 
Πόντος, Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης, πε-
ριοχή Αγίας Παρασκευής, Δημοτική Κοινό-
τητα Αγίου Στεφάνου, Δημοτική Κοινότη-
τα Δροσιάς, Δημοτική Κοινότητα Σταμά-
τας οι αντικειμενικές είναι υπερβολικά υ-
ψηλές με αποτέλεσμα η φορολόγηση να 
είναι μεγάλη για τους κατοίκους.

Πιστεύω ότι ο Δήμος πρέπει το δυνατόν 
συντομότερο να φέρει το θέμα στο Δημο-
τικό Συμβούλιο και να αποφασίσει να προ-
σφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Παρακαλώ κ. Δήμαρχε και κ. Πρόεδρε 
για το επείγον το θέματος, καθώς όσο οι 
εμπορικές τιμές μειώνονται, τόσο προκύ-
πτει διαφορά υπέρ των αντικειμενικών α-
ξιών σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό περιο-
χών του Δήμου μας».

Για το συγκεκριμένο μάλιστα θέμα, επα-
νήλθε μετά από ένα μήνα ο κ. Μπούσμπου-
ρας με ερώτησή του προς το Δήμαρχο στο 
Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης 27 Νοεμ-
βρίου:  «Θα ήθελα να μου απαντήσει ο κ. 
Δήμαρχος για μια ερώτηση που του είχα 
υποβάλει πριν από αρκετό καιρό, που α-
φορά την προσφυγή του Δήμου στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας και αφορά την μεί-
ωση των αντικειμενικών τιμών στις πραγ-
ματικές σημερινές. Ερωτώ τον κ. Δήμαρ-
χο, έχει κάνει προσφυγή ο Δήμος; Και τι 
σκοπεύει να κάνει από δω και πέρα; Θέ-
λω μία απάντηση κ. Δήμαρχε για να δούμε 
πώς μπορούμε να μεθοδεύσουμε το θέμα 
για να το προχωρήσουμε. Επαναλαμβά-
νω, για τη μείωση των αντικειμενικών τι-
μών στις πραγματικές σημερινές. Είχα πει 
τότε ότι πολλοί Δήμοι κάνουν προσφυγή 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο κ. Δή-
μαρχος, ο Δήμος γενικά, έχει προσφύγει 
στο Συμβούλιο Επικρατείας; Θέλουμε μία 
απάντηση».   
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟύΣΜΠΟύρΑΣ
Να μειωθούν οι αντικειμενικές αξίες στο Δήμο Διονύσου

Για την πρόσφατη Γενική Συ-
νέλευση του Εξωραϊστικού Συλ-
λόγου Διονύσου η παρακάτω ε-
πιστολή- καταγγελία του Σωματείου Οικισμού ΠΛΑΤΥ ΧΩΡΑ-
ΦΙ, την οποία ο Πρόεδρος του Σωματείου Π. Παραμάνης κοι-
νοποιεί προς τα μέλη του Τοπικού και Δημοτικού Συμβουλίου 
και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και στην Περιφέ-
ρεια και στη Δημόσια Διοίκηση. 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΥ ΧΩΡΑΦΙ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Έδρα Βωμού Διονύσου 10 Τ.Κ.14576
Πληρ. Παντελής Παραμάνης 
Τηλ. 210 6210110 6937042224, Ε-mail: p.paramanis@gmail.com
Προς: Πρόεδρο και μέλη Δημ. Συμβ. Κοιν. Διονύσου 
Κοιν.: Πρόεδρο και μέλη Δημ. Συμβ. Διονύσου, Πρόεδρο & μέλη 
Ποιότητας Ζωής, προς τον Γ.Γ. της αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής, Δημόσια Διοίκηση 

Θέμα: Kαταγγέλλουμε τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Διονύσου 
και προσβάλλομε ως παράνομη την απόφασή του να απαλλά-
ξει ηγετικό του μέλος που για «καταγγελίες» κατά δημοτών και 
προσφυγές κατά του Δήμου, «από τον οποίον και χρηματοδο-
τείται», έκανε «παράνομες συναλλαγές» με αποτέλεσμα το τα-
μείο του να είναι ελλειμματικό. Η πληρωμή των δικηγόρων για 
τις παραπάνω πράξεις γινόταν:

Υπογείως! Χωρίς αποδείξεις!
Ο Εξωραϊστικός που κριτικάρει τους πάντες, που ελέγχει 

τους πάντες, που ζητάει διαύγεια από τους άλλους χωρίς ο ί-
διος να δίνει λογαριασμό σε κανένα και κυρίως χωρίς να αιτι-
ολογεί με στοιχεία τις «πολλές και άδικες προσφυγές και κα-
ταγγελίες» που κάνει, πιάστηκε να λειτουργεί ΠΑΡΑΝΟΜΑ. Η 
κατάλυση των νόμων, όπως κι αν συντελείται, «από όποιον κι 

αν συντελείται», δεν σηκώνει εκ-
πτώσεις, ούτε δικαιολογίες, ούτε 
ελαφρυντικά. 

Δεν υπάρχει «καλή» και «κακή» ανομία
Κι όμως, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24/11/2012, 

του Εξωραϊστικού Συλλόγου Δημ. Κοιν. Διονύσου μάς επιβεβαί-
ωσε ότι «τα δικά τους» μέλη είναι στο απυρόβλητο.

Επειδή γι’ αυτούς έχει μεγαλύτερη σημασία το «φαίνεσθαι» 
από την ουσία, το πρόβλημα παράνομων δραστηριοτήτων «η-
γέτη τους», που ήρθε στο φώς, αντί να διερευνηθεί ως το τέ-
λος, και σε όλες τις διαστάσεις και να επιβληθούν κυρώσεις, με 
μεγάλη ευκολία το «κουκούλωσαν»(!!!) αν και υπήρξαν αντιρ-
ρήσεις!!! ΧΩΡΙΣ ΟΜΟΦΩΝΙΑ η απόφαση.

 Υπερίσχυσαν οι φωνές των συγγενών και «επιστρατευμέ-
νων φίλων» της πρώην προέδρου κ. Τσαπέ που σε ρόλο «ενόρ-
κων» ήρθαν με ένα και μόνο σκοπό: Να αθωώσουν την χωρίς 
ελαφρυντικά ένοχο κ. Τσαπέ. Αδιάφοροι εάν ο σκοπός αυτών 
των παράνομων συναλλαγών έπληξε αδίκως δικαιώματα συ-
νανθρώπων τους. 

 Μια απλή δημοσίευση (12 λέξεις) σε φιλικά προσκείμενο το-
πικό τύπο ενημέρωσε ότι, ενέκριναν διαγραφή του ελλείμματος 
(3900) και απαλλαγή των υπευθύνων. Έτσι απλά.

Μα ένας ήταν ο υπεύθυνος, η κ. Τσαπέ!
 Ο πρόεδρος, το Δ.Σ. και οι «συνήγοροι» (που έπλεξαν το ε-

γκώμιο της κ. Τσαπέ) έγιναν συνεργοί. 

Υ.Γ. Το μέλος του Δ.Σ. του Εξωραϊστικού Γ. Φράγκου δεν συμ-
φωνούσε με την απόφαση.

Ο πρόεδρος
Παντελής Παραμάνης

«Διαγραφή - Απαλλαγή»
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Οι τέσσερις μονάδες που θα αναλά-
βουν τη διαχείριση των απορριμμάτων 
της Αττικής θα πρέπει οπωσδήποτε να 
συμβασιοποιηθούν μέχρι το τέλος της 
χρονιάς, διαφορετικά θα σημαίνει απώ-
λεια των δεσμευμένων κοινοτικών κον-
δυλίων ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ, 
ενώ σημαντικές θα είναι και οι επιπτώ-
σεις στην οικονομία, αφού θα χαθούν 
επενδύσεις που εκτιμάται ότι μπορούν 
να φτάσουν έως και 1,5 δισ. ευρώ. Επί-
σης πολύ σημαντικό είναι το ότι απει-
λείται η Αθήνα από τα σκουπίδια, α-
φού η παλιά χωματερή στη Φυλή θα έ-
χει ξεπεράσει κάθε όριο στις αρχές του 
2015, σύμφωνα με την Περιφέρεια. Ή-
δη, η προκήρυξη των τεσσάρων διαγω-
νισμών προκάλεσε έντονες αντιδράσεις 
από τοπικούς φορείς και εργαζομένους 
στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι αντιδρά-
σεις δεν αποτέλεσαν έκπληξη, αφού θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν αναμενόμε-
νες και εκτιμάται ότι θα κορυφωθούν 
καθώς πλησιάζουν και οι καταληκτικές 
ημερομηνίες για την υποβολή εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος από τους υποψήφι-
ους αναδόχους. Οι προθεσμίες υποβο-
λής εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγουν 

στις 22 Ιανουαρίου για τη μονάδα της 
ΒΑ Αττικής που θα γίνει στο Γραμματι-
κό, στις 24 Ιανουαρίου για τη μονάδα 
της ΝΑ Αττικής που θα γίνει στην Κε-
ρατέα, στις 29 Ιανουαρίου για τη μο-
νάδα επεξεργασίας των Άνω Λιοσίων 
και στις 5 Φεβρουαρίου για τη μονά-
δα της Φυλής.

Τα έργα προωθούνται μέσω Συ-
μπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Το-
μέα (ΣΔΙΤ) και οι ανάδοχοι που θα επι-
λεγούν θα αναλάβουν τη μελέτη, κατα-
σκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και 
λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας α-
πορριμμάτων για διάστημα 27 ετών. Το 
ύψος των επενδύσεων για τα έργα αυ-
τά ανέρχεται σε περίπου 350 εκατ. ευ-
ρώ, ενώ η συνολική αξία των συμβάσε-
ων (υποδομές, λειτουργία, συντήρηση) 
υπολογίζεται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ. 
Οι τέσσερις μονάδες θα έχουν συνολικά 
δυναμικότητα διαχείρισης έως 1,3 εκατ. 
τόνους απορριμμάτων ετησίως.

Παρά τα προβλήματα, οι διαγωνισμοί 
αναμένεται να προσελκύσουν το ενδια-
φέρον των μεγάλων κατασκευαστικών 
ομίλων της χώρας, αλλά δεν αναμένεται 
να γίνει το ίδιο με διεθνείς ομίλους. 

Στους δήμους  
η ευθύνη για λύσσα

Τη μεγάλη ευθύνη των εμβολιασμών των 
αδέσποτων ζώων, κυρίως σκυλιών και γα-
τιών, κατά της λύσσας καλούνται να επωμι-
στούν οι δήμοι της χώρας με αφορμή την εμ-
φάνιση κρουσμάτων της νόσου στην Ελλάδα.  
Δεδομένου ότι η σχετική νομοθεσία του 2012 
αποδίδει στην αρμοδιότητα των τοπικών αυ-
τοδιοικήσεων κάθε θέμα που αφορά τα αδέ-
σποτα, σχετική μνεία έχουν κάνει στους δή-
μους οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφε-
ρειών της χώρας, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου 
έχουν εντοπιστεί κρούσματα λύσσας αλλά και 
σε άλλους νομούς που γειτνιάζουν με αυτές.  
Παρ όλα αυτά, επιφυλάξεις για το αν τελικά 
οι δήμοι καταφέρουν να ανταποκριθούν σε 
αυτές τις υποχρεώσεις εκφράζουν οι Κτηνι-
ατρικές Υπηρεσίες της Κεντρικής Μακεδονί-
ας καθώς εκτιμούν ότι, όπως διαφάνηκε σε 
πρόσφατη ενημέρωση των δήμων, οι τελευ-
ταίοι ισχυρίζονται πως δεν διαθέτουν τα α-
παραίτητα μέσα και κονδύλια για την υλο-
ποίηση των εμβολιασμών. Είναι δε χαρακτη-
ριστικό ότι στην εν λόγω ενημέρωση συμμε-
τείχαν μόνο οι μισοί από τους δήμους της 
Περιφέρειας.  

Μάχη για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Όλες οι πληρωμές των πάσης φύσεως 
αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών 
του προσωπικού των ΟΤΑ α’ και β’ βαθ-
μού και των νομικών προσώπων δημοσί-
ου δικαίου, από 1/1/2013 διενεργούνται 
αποκλειστικά από την Ενιαία Αρχή Πλη-
ρωμής (ΕΑΠ), σύμφωνα με επείγουσα 
εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών.  
Στην εγκύκλιο προστίθεται ότι, τυχόν 
πληρωμές που διενεργούνται με άλλον 
τρόπο, θα θεωρούνται αυτοδίκαια μη 
νόμιμες και θα επέρχονται κυρώσεις, 
όπως «παράβαση καθήκοντος», «απι-
στία σχετική με την υπηρεσία» κ.λπ.  
Επίσης, ως προς τα νομικά πρόσωπα 

ΟΤΑ και για όσο διάστημα παρατηρεί-
ται παρέκκλιση από τη διαδικασία πλη-
ρωμής μέσω ΕΑΠ, επιβάλλεται αναστο-
λή καταβολής μισθοδοσίας του προσω-
πικού τού φορέα ή και παρακράτηση 
του σχετικού ποσοστού, όπως εξειδι-
κεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, 
με απόδοσή του ως δημόσιο έσοδο. Επι-
προσθέτως, στην περίπτωση των ΟΤΑ 
επέρχεται παρακράτηση μέρους ή συ-
νόλου του ποσού των δικαιούμενων πό-
ρων (ΚΑΠ-επιχορηγήσεις) καθώς και α-
ναστολή εγκρίσεων πρόσληψης προσω-
πικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου και 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.  

Από την ΕΑΠ οι πληρωμές σε ΟΤΑ Μόνο με Προέδρους  
οι Δημοτικές Κοινότητες;

Αλλαγή φρουράς σε δυο Δημοτικές Κοι-
νότητες της πόλης μια που πρόσφατη ε-
γκύκλιος ορίζει ότι Πρόεδρος του Τοπικού 
Συμβουλίου και της Κοινότητας πρέπει να 
είναι ο πρώτος σε ψήφους τοπικός σύμ-
βουλος της Διοίκησης. Θολό παραμένει το 
τοπίο σχετικά με το θέμα των Αντιπροέ-
δρων στις επτά Δημοτικές Κοινότητες του 
Διονύσου.

Έτσι αλλαγή Προέδρου είχαμε στη Δη-
μοτική Κοινότητα Άνοιξης όπου ο πρώην 
Πρόεδρος Σπ. Θεοφίλου παραχώρησε τη 
θέση του στον πρώτο σε ψήφους Μιχ. Τσι-
λιγκίρη, αλλά και στη Δημοτική Κοινότητα 
Σταμάτας όπου ο Ευ. Πέππας αντικατα-
στάθηκε από τον Γ. Κόκκαλη. Στις υπό-
λοιπες Δημοτικές Κοινότητες παραμένουν 
Πρόεδροι οι εξής:

Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου   Αικ. Βουτσά
Δ.Κ. Διονύσου Γ. Κακούρη
Δ.Κ. Δροσιάς  Χαρ. Ιωαννίδης
Δ.Κ. Κρυονερίου  Μιχ. Λινάρδος
Δ.Κ. Ροδόπολης  Β. Κλεφτάκης  
 Θολό εντούτοις και με μπόλικες ασάφει-

ες παραμένει το τοπίο σχετικά με το θέμα 
ύπαρξης Αντιπροέδρων στις επτά Δημοτι-
κές Κοινότητες της πόλης, μια που η ίδια 
εγκύκλιος φαίνεται να τους… αγνοεί. Από 
πλευράς Δήμου πάντως ερμηνεία σαφής 
και εμπεριστατωμένη δεν έχει μέχρι στιγμής 
δοθεί, ώστε και σε εκλογή Αντιπροέδρου να 
προχωρήσουν τα Τοπικά Συμβούλια αλλά 
και για να γνωρίζει ο Πρόεδρος τι γίνεται 
σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του.   

Eίδη ρουχισμού  
στο 

«ΘΕΟΦιλΟΣ»
Το τμήμα εθελοντι-

σμού του Δήμου Διο-
νύσου, συνεχίζοντας 
τις κοινωνικές του δρά-
σεις, με πρωτοβουλία 
της εντεταλμένης συμ-
βούλου Σ. Κατσίγιαν-
νη, διέθεσε είδη ρου-
χισμού στον μη κυβερ-
νητικό οργανισμό Κοι-
νωνικής Φροντίδας 
για την Στήριξη στην 
πολύτεκνη οικογένεια 
«Θεόφιλος». 

ΠρΟΣΚλΗΣΗ  
ΤριΤΕΚΝΩΝ - ΠΟλύΤΕΚΝΩΝ

Καλούμε όλους τους γονείς με τρία παιδιά και άνω, 
να συμμετέχουν στην ομάδα μας στο facebook: «Σύλ-
λογος Τριτέκνων δήμου Διονύσου». Εκεί θα ενημερω-
θούν για τον υπό ίδρυση σύλλογό μας και τον σκοπό 
του. ΟΛΩΝ η βοήθεια είναι πολύτιμη και αναγκαία!!!

 Σε μια περίοδο όπου η ελληνική οικογένεια δο-
κιμάζεται σκληρά, και ιδιαίτερα αυτές με 3 παιδιά 
και άνω, είναι ώρα να οργανωθούμε και να διεκδι-
κήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παι-
διά μας!! 

Όσοι φίλοι σας δεν έχουν πρόσβαση στο διαδί-
κτυο, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου στο τη-
λέφωνο: 6936501539 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Γιάννης Καλαϊτζής  


