
Πριν από λίγες ημέρες συνεδρίασε η Οι-
κονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου 
στην οποία Πρόεδρος είναι ο Αντιδήμαρ-
χος Οικονομικής Διαχείρισης Ν. Πέππας. 
Στην ίδια Επιτροπή μέλος είναι και ο επι-
κεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Α. Πα-
σιπουλαρίδης. Δεν ήταν η πρώτη φορά 
που οι δυο τους αντιπαρατέθηκαν λεκτι-
κά, αλλά ήταν σίγουρα από τις σφοδρότε-
ρες, για το ίδιο θέμα: Ο κ. Πασιπουλαρί-
δης απαξίωσε το συνάδελφό του Αντιδή-
μαρχο, ζητώντας του επιτακτικά να πα-
ρουσιάσει το πτυχίο του - αν έχει. 

Το παραπάνω περιστατικό (ξανα)θέτει 
επί τάπητος και προς συζήτηση το ζήτη-
μα του «ποιος κάνει για ποια θέση, πώς 
επιλέγεται και από ποιον». 

Πιο συγκεκριμένα: Με ποια κριτήρια ε-
πιλέγεται κάποιος για μια θέση πολιτικής 
ευθύνης και πώς ελέγχεται (εκ των προ-
τέρων) η επάρκειά του; 

Ειδικώς για τα οικονομικά θέματα, και ει-
δικότερα στη σημερινή συγκυρία, μια πολι-
τικά σωστή διαχείριση, εν πολλοίς διευκο-
λύνεται αν συνοδεύεται από εξειδικευμέ-
νες γνώσεις του πολιτικού προϊστάμενου, 
δηλαδή του υπεύθυνου Αντιδημάρχου.

Η επιστημονική επάρκεια, αν δεν υπάρ-

χει, σε πλείστες περιπτώσεις μπορεί να ι-
σοσταθμισθεί από προηγούμενη εμπειρία 
και τριβή σε θέσεις αντίστοιχης ευθύνης. 

Και βέβαια, εκτός από τις γνώσεις και 
την εμπειρία, απαιτούνται και οι κατάλλη-
λες δεξιότητες. Πόσο καλά μπορεί το πολι-
τικό πρόσωπο να επικοινωνεί με τους υπη-
ρεσιακούς παράγοντες; Μπορεί να τους 
εμψυχώνει ή αρκείται να τους φοβίζει και 
μερικές φορές ακόμα και να τους απειλεί;

Αλλά το προσωπικό, το ανθρώπινο δυ-
ναμικό, που στελεχώνει την υπηρεσία εί-

ναι ένας παράγοντας που παίζει επίσης 
σημαντικότατο ρόλο στην επιτυχία - ή την 
αποτυχία της θητείας του πολιτικού προ-
ϊστάμενου. Έχουν την απαραίτητη επάρ-
κεια σε γνώση και φαντασία ώστε να φέ-
ρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα;

Και τέλος, γίνεται ουσιαστικός απολο-
γισμός της υπηρεσίας και του προϊστάμε-
νου για το έργο που -πιστεύει και ο ίδιος 
ότι- έχει παραγάγει;

Τα παραπάνω εργαλεία ελέγχου και κρι-
τικής της Διοίκησης ο κ. Πασιπουλαρίδης 
τα χειρίζεται με εξαιρετική μαεστρία, πρα-
κτική  που εντούτοις σβήστηκε με μια μο-
νοκοντυλιά από την επίθεση «επί του προ-
σωπικού» στον Αντιδήμαρχο Οικονομικής 
Διαχείρισης και τον περιορισμό της αντι-
παράθεσης στα πιστοποιητικά σπουδών.

Θυμίζοντάς μας τον «αγανακτισμένο 
πολίτη» (με πολλά πτυχία είναι αλήθεια) 
που πριν λίγο καιρό στην Επιτροπή Ποιό-
τητας Ζωής είχε απαξιώσει με τον πλέον 
προσβλητικό τρόπο τρεις τοπικούς συμ-
βούλους της Δημοτικής Κοινότητας Διονύ-
σου, ως ανίκανους να ασχοληθούν με τα 
προβλήματα της πόλης τους γιατί (όπως 
είπε) «τι προσόντα έχουν για να κρίνουν 
ένα τόσο σημαντικό ζήτημα;»! 

Από τις υπογραφές 63 Διονυσιωτών 
συνοδευόταν το υπόμνημα των ιδιοκτη-
τών αστικής γης και οικιστών του Οικι-
σμού Αλεξανδρέικα- Φοίνικας στη Δημο-
τική Κοινότητα Διονύσου προς την Τεχνι-
κή Υπηρεσία, οι οποίοι για μια ακόμη φο-
ρά επιβεβαίωσαν «τη μόνιμη και σθενα-
ρή θέλησή» τους να λυθεί το χρονίζον οι-

κιστικό τους πρόβλημα και, αφού  απο-
χαρακτηρισθεί από δασική, να μπει επι-
τέλους η περιοχή στο Σχέδιο.  

Το ζήτημα συζητήθηκε και από το Το-
πικό Συμβούλιο της Δημοτικής κοινότη-
τας Διονύσου την Τρίτη 9 Απριλίου, με 
τη σχετική εισήγηση της Προέδρου Γ. Κα-

κούρη να είναι η αναμενόμενη: 
Τα Αλεξανδρέικα κατοικούνται από 

πριν την ένταξη του Διονύσου στο Σχέ-
διο Πόλης (1928). Οι κάτοικοι της περιο-
χής ήταν οι πρώτοι κάτοικοι του Διονύ-
σου, στην πλειονότητά τους εργάτες στα 
λατομεία. Η περιοχή δεν ακολούθησε την 
τύχη της υπόλοιπης πόλης και δεν εντά-

χθηκε στο Σχέδιο γιατί ο Συνεταιρισμός 
Ν. Αιολίς που επέσπευσε τη διαδικασία 
δεν θα είχε κανένα οικονομικό όφελος α-
πό την ένταξή της, σημειώνει η κ. Κα-
κούρη, υπενθυμίζοντας πως πάγια επι-

Αλεξανδρέικα: Ένταξη στο Σχέδιο 
ζητούν 63 κάτοικοι

Συνέχεια στην 6η σελίδα

Oδός ΔIONYΣOY

MHNIAIA EKΔOΣH • ETOΣ 7ο • AP. ΦYΛΛOY 66 • AΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Oδός ΔIONYΣOY
Τα πτυχία κάνουν τη διαφορά;

Eπισκεφθείτε μας, στο... www.odosdionysou.gr

Θετική η γνωμοδότηση του Τ.Σ. Διονύσου

Η  Ο δ ό ς  Δ ι ο ν ύ σ ο υ
-έ ν τ υ π η  &  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή -

ε ύ χ ε τ α ι  σ ε  ό λ ο υ ς 
τ ο υ ς  Δ ι ο ν υ σ ι ώ τ ε ς

Κ α λ ό  Π ά σ χ α 
κ α ι   Κ α λ ή  Α ν ά σ τ α σ η



Συνάντηση με τον πρόεδρο του Συλλό-
γου Ελλήνων Ολυμπιονικών, χρυσό Ολυ-
μπιονίκη στους κρίκους στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες της Αθήνας Δημοσθένη Τα-
μπάκο, είχαν τη Δευτέρα 8 Απριλίου το 
απόγευμα στα γραφεία του Συλλόγου Ελ-
λήνων Ολυμπιονικών, ο Δήμαρχος Διονύ-
σου Γ. Καλαφατέλης και ο πρόεδρος του 
ΘΕΣΠΙ  Ν. Καρυστινός.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η συ-
νεργασία του Δήμου μας με το Σύλλογο 
Ελλήνων Ολυμπιονικών, μέσα από σειρά 
δραστηριοτήτων με αποδέκτη τη νεολαία.

Στόχος του Δήμου μας, όπως τον περιέ-
γραψαν κατά τη συνάντηση ο κ. Καλαφα-
τέλης και ο κ. Καρυστινός, είναι να υπάρ-
ξει στενή συνεργασία των δύο πλευρών, 
στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, 
μέσα από επιδείξεις αθλημάτων στα σχο-
λεία, αλλά και σε αθλητικούς συλλόγους, 
ώστε να γνωρίσουν τα παιδιά από κοντά 
τους Ολυμπιονίκες μας και να πληροφο-
ρηθούν, από πρώτο χέρι, θέματα του Α-
θλητισμού, αλλά και ιδιαίτερα στοιχεία για 
το κάθε άθλημα ξεχωριστά. 

Ο Δ. Ταμπάκος επισήμανε τα προβλή-
ματα της παιδικής παχυσαρκίας (σ.σ. εί-
μαστε η δεύτερη χώρα στον κόσμο μετά 
τις ΗΠΑ) η οποία όπως είπε «προέρχε-
ται από την έλλειψη της άσκησης αλλά 
και της γνώσης της υγιεινής διατροφής» 
καθώς και αυτό της χρήσης ουσιών, που 
λόγω και της εντεινόμενη ύφεσης παρου-
σιάζει έξαρση.

Ανάμεσα στις δύο πλευρές συμφωνήθη-
κε η συνεργασία να ξεκινήσει άμεσα με ε-
πιδείξεις αθλημάτων και ομιλίες Ελλήνων 
Ολυμπιονικών σε σχολεία του Δήμου μας, 
αλλά και τη διοργάνωση ενημερωτικών εκ-
δηλώσεων που άπτονται της καλλιέργει-
ας του αθλητικού ιδεώδους και όχι μόνο.   

Γ. Καλαφατέλης:  
«Στόχος μας  

να παρακινήσουμε  
τους νέους στον Αθλητισμό»
Ο Δήμαρχος Διονύσου μετά το τέλος 

της συνάντησης σημείωσε: «Ο Αθλητι-
σμός, όπως και ο Πολιτισμός, αποτελούν 
για μας κορυφαίες προτεραιότητες. Είναι 
κοινωνικά αγαθά για όλους τους πολίτες 

και για όλες τις ηλικίες. Ειδικότερα ο Α-
θλητισμός προάγει την υγεία,  συμβάλλει 
στην κοινωνικοποίηση των νέων μας και 
αποτελεί ασπίδα προστασίας από δυσά-
ρεστες καταστάσεις.

Μέσα από την συνεργασία με τον Σύλ-
λογο Ελλήνων Ολυμπιονικών, τον οποίο 
και θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την 
ανταπόκρισή του, ευελπιστούμε να πα-
ρακινήσουμε τους νέους προς τον Αθλη-
τισμό, όπου καλλιεργούνται οι πανανθρώ-
πινες αξίες της συνεργασίας, της συλλογι-
κότητας, του αλληλοσεβασμού και του ευ 
αγωνίζεσθαι. Οι νέοι του Δήμου μας από 
την επαφή που θα αναπτύξουν με τους Ο-
λυμπιονίκες θα μπορέσουν να γνωρίσουν 
τον Αθλητισμό, από αθλητές ινδάλματα, 
αλλά και να μάθουν πολλά ενδιαφέροντα 
και χρήσιμα  πράγματα».   
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Mηνιαία Tοπική Eφημερίδα

Iδιοκτήτης:
Eταιρία Προβληματισμού 

Διονύσου

Eκδότης:
Mαρία Xαζάπη

Συντάσσεται από 
Συντακτική Eπιτροπή:
Λάζαρος Γεωργοκίτσος
Mιχάλης Mουστάκας

Mαρία Xαζάπη

Διεύθυνση:
Xατζηαντωνίου 5, Mαρούσι

Tηλέφωνο: 6210158
Fax: 6210125

e-mail: 
mariachazapi@yahoo.com
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Σημεία διανομής:
Περίπτερο 

(Kυδωνιών & Λ. Διονύσου)
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EKO

Oδός
ΔIONYΣOY

Δημοτικό Kατάστημα Διονύσου: ……… 213.213.99.00
Δημοτικό Kατάστημα Διονύσου: ……… FAX: 8150821
Δημοτικό Kατάστημα Αγ. Στεφάνου: ……213.2030600
Δημοτικό Kατάστημα Δροσιάς: ………… 210.81.31332
Τεχν. Υπηρεσίες (Δροσιά):  210.81.37.526, 213.214.01.24
Ιστοσελίδα Δήμου Διονύσου: …… www.dimosdionysou.gr
Nαός Aγίου Γεωργίου: ………………………………8150818
Nαός Aγ. Διονυσίου …………………… 8152438-8150556
A’ Nηπιαγωγείο ………………………………………8150000
B’ Nηπιαγωγείο ………………………………………6211207
A’ Δημοτικό ……………………………………………8150500
B’ Δημοτικό ……………………………………………8152266
Γυμνάσιο …………………………………………………6211200
Λύκειο ……………………………………………………6210095
Πυροσβεστική Yπηρεσία: ……………………………… 199
Aστυνομικό Tμήμα Eκάλης: ………………………8131101
IKA Aγίου Στεφάνου:  ………………… 6218600-8142335
Eφορία Aγίου Στεφάνου:  …………… 8140885-6217700
Δασαρχείο Aγ. Στεφάνου:  ………… 8142100-6217580
Yποθηκοφυλάκιο Kαπανδριτίου:  ……… (22950)53002
Πολεοδομία Kαπανδριτίου:  …… (22950) 53005-52296
ΔEH Kηφισιάς:  ………………………………………8080011
ΔEH (βλάβες):  ………………………… 8012231 και 10508
OTE (βλάβες):  …………………………………………8069099
PAΔIO TAXI KHΦIΣIAΣ: 8084000 - 8084101 - 8084408 

Χρήσιμα

τηλέφωνα

Δημοτικό Πολυϊατρείο Αγ. Στεφάνου
Το Δημοτ. Πολυϊατρείο λειτουργεί από:
Δευτέρα - Παρασκευή πρωί 09:00 - 14:00 
και απόγευμα 17:00 - 20:00. 
Το Σάββατο κατόπιν ραντεβού 10:00 - 12:00 

Διεύθυνση: 
Γρηγορίου Λαμπράκη 6 και Ναπολέοντος 
Ζέρβα (πρώην ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου) 

Για να κλείσετε ραντεβού τηλεφωνήστε στο 210-
6217830 καθημερινά 09:00 - 12:00. 

Οι γιατροί του Πολυϊατρείου καλύπτουν τις πα-
ρακάτω ειδικότητες:

● Αντικαπνιστικό πρόγραμμα ● Γενικός Ιατρός 
● Γυναικολόγος 
● Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος 
● Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος 
● Καρδιολόγος ● Βιοπαθολόγος ● Ορθοπεδικός 
● Ουρολόγος ● Παθολόγος ● Ω.Ρ.Λ. 
● Παιδίατρος ● Πνευμονολόγος 
● Πλαστικός χειρουργός ● Χειρουργός 
● Ψυχίατρος ● Διαιτολόγος - Διατροφολόγος 
● Μαίες ● Φυσικοθεραπευτής ● Ψυχολόγος

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Πολυϊατρείου, 
μπορείτε να το προμηθεύεστε από το Δημο-
τικό Πολυϊατρείο ή να το βρίσκετε στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση του Δήμου Διονύσου www.
dionysos.gr   

Συνεργασία Δήμου Διονύσου και Συλλόγου Ολυμπιονικών



Οι τεράστιες αποκλίσεις (σ.σ. 
μόνο στη Δημοτική Κοινότητα Δι-
ονύσου, η απόκλιση είναι της τά-
ξης των  200.000.000 ευρώ- προς 
τα κάτω!!!) ανάμεσα στην πρώτη, 
που συζητήθηκε πέρυσι και απορ-
ρίφθηκε, και στη δεύτερη απογρα-
φή των περιουσιακών στοιχείων 
του Δήμου για το 2011 - Η εκ πα-
ραδρομής συμπερίληψη ακινήτων 
ως δημοτικών  - Οι ιδιοκτησιακές 
ασάφειες που εντοπίστηκαν όσον 
αφορά σε πολλά δημοτικά ακίνητα 
- Και βέβαια τα Οικοδομικά Τετρά-
γωνα με την ένδειξη ΑΛΦΑ για τα 
οποία «η απογραφή επιφυλάσσει 
δυο μέτρα και δυο σταθμά» (Σ. Σω-
τηρίου- ΑΔΚ)), ήταν οι λόγοι που 
επικράτησαν για την αναβολή της 
έγκρισης απογραφής έναρξης για 
τα περιουσιακά στοιχεία του Δή-
μου χρήσης 2011.

Σχεδόν όλοι, μάλιστα,  οι δημο-
τικοί σύμβουλοι των μειοψηφιών 
επικεντρώθηκαν στα ΑΛΦΑ, ανα-
δεικνύοντάς τα σε «κομβικό ση-
μείο» των αντιρρήσεών τους για 
την απογραφή και αναγκάζοντας 

τη Διοίκηση του Δήμου και το Δή-
μαρχο Γ. Καλαφατέλη να πάει 
το θέμα σε αναβολή. Παράλληλα 
οι πιέσεις όλων των παρατάξε-
ων προκάλεσαν την (εκ νέου) δέ-
σμευση του Προέδρου του Δ.Σ. 
Τ. Καρασαρλή για τη σύγκληση 
συνεδρίασης με θέμα τα Οικοδο-
μικά Τετράγωνα ‘Α’, τα οποία ε-
ντός Διοίκησης εξακολουθούν να 
χαρακτηρίζονται ως «αμφισβη-
τούμενα». 

Όπως φάνηκε πάντως, η Δημο-
τική Κοινότητα Διονύσου δεν ήταν 
η μοναδική περίπτωση λάθους, α-
σάφειας, παράλειψης ή παραδρο-
μής στην απογραφή: Μέλη του 
Εξωραϊστικού Συλλόγου Ανθέων 
στην Άνοιξη κατήγγειλαν πως ο 
Δήμος έχει δηλώσει ως ιδιοκτησία 
του δύο Οικοδομικά Τετράγωνα, 
που όμως ανήκουν στο Σύλλογο 
από το… 1976!!!

Και «συνάντηση  
κορυφής»

Σε νέο αδιέξοδο πάντως οδηγή-

θηκε η συνάντηση που επεδίωξε 
η Διοίκηση του Δήμου με εκπρο-
σώπους των παρατάξεων τη Δευ-
τέρα 15 Απριλίου, ώστε να εξευ-
ρεθεί τρόπος να εγκριθεί από το 
Δημοτικό Συμβούλιο η απογραφή.

Στη συνάντηση, από την οποία 
απουσίαζε η Λαϊκή Συσπείρωση, 
σημείο αιχμής αποτέλεσε ο ενι-
αίος- ή όχι- τρόπος αντιμετώπι-
σης της περιουσίας των Δημοτι-
κών Κοινοτήτων εκ μέρους της Δι-
οίκησης και αναπόφευκτα τέθηκε 
το ζήτημα των ΑΛΦΑ, αλλά και ε-
πιπλέον στοιχεία που αποδεικνύ-
ουν πως και η νέα απογραφή δεν 
ήταν ορθή. Έτσι οι μειοψηφίες ζή-
τησαν την περαιτέρω διόρθωσή 
της και την αναπομπή του θέμα-
τος προς συζήτηση στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο.  

Να υπενθυμίσουμε εδώ πως τα 
ΑΛΦΑ που ανήκουν στη Δ.Κ. Διο-
νύσου δηλώθηκαν από την προη-
γούμενη Διοίκηση Δαρδαμάνη ως 
περιουσία τού Δήμου και στην α-
πογραφή «σύμφωνα με την Τε-
χνική Υπηρεσία του Δήμου» χα-

ρακτηρίζονται ως Κοινόχρηστα, 
ενώ τα ΑΛΦΑ που ανήκουν στη 
Ροδόπολη και προέρχονται από 
την ίδια νομοθετική και πολεοδο-
μική ρύθμιση του 1979 εξακολου-
θούν να ανήκουν στους ιδιοκτή-
τες τους, χωρίς καμιά αμφισβήτη-
ση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
τους. Στην μεν πρώτη περίπτω-
ση ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Θ. 
Στάικος και μερικές ακόμη δεκά-
δες οικογενειών που έχουν νόμι-
μους τίτλους και σπίτια στα εν 
λόγω Τετράγωνα θεωρούνται κα-
ταπατητές, ενώ ο πρώην κοινο-
τικός σύμβουλος της Ροδόπο-
λης, νυν Αντιδήμαρχος Χωροτα-
ξίας και Πρόεδρος της Επιτροπής 
Απογραφής Γ. Κανατσούλης που 
μένει στη Ροδόπολη, σε αντίστοι-
χο Ο.Τ. ΑΛΦΑ, είναι καθόλα νόμι-
μος. «Αν το πολεοδομικό και νομι-
κό καθεστώς των δυο περιπτώ-
σεων δεν διαφέρει, τότε γιατί το 
ένα σπίτι είναι κοινόχρηστο και 
το άλλο όχι;» αναρωτήθηκε και ο 
επικεφαλής της μείζονος Α. Πα-
σιπουλαρίδης. 
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Με ιστορία από το παρελθόν, και μάλιστα 
από την προ Καλλικράτη εποχή, όταν λει-
τουργούσε η Δημοτική Επιχείρηση Αγ. Στε-
φάνου, ασχολήθηκε η Οικονομική Επιτροπή 
στη συνεδρίασή της την Τετάρτη 3  Απριλί-
ου. Πιο συγκεκριμένα, το θέμα που ήρθε προς 
συζήτηση αφορούσε επί λέξει στην «Έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρω-
μή οφειλής της Κοινωφελούς Δημοτικής Επι-
χείρησης Αγ. Στεφάνου».

Ποια ήταν όμως αυτή η οφειλή και σε 
ποιον; Όπως αποδείχτηκε από τη συζήτη-
ση, επρόκειτο για ποσόν ύψους 12.623 ευ-
ρώ, που διεκδικεί ο πρώην Γενικός Γραμμα-
τέας της Επιχείρησης Γ. Κούκος, υποστηρί-
ζοντας πως το δάνεισε στην Επιχείρηση και 
τώρα πρέπει να του επιστραφεί.

Όμως, για τη συγκεκριμένη πράξη, παρα-
στατικό δεν υπάρχει ούτε ένα, που να απο-
δεικνύει του λόγου του το αληθές και να νο-
μιμοποιεί την οιαδήποτε χρηματική του αξί-
ωση έναντι του Δήμου. 

Τα παραπάνω επισημάνθηκαν τόσο από 
συμβούλους των μειοψηφιών όσο και από 
τον εισηγητή του θέματος Αντιδήμαρχο Οι-
κονομικών Ν. Πέππα, ο οποίος επίσης το κα-
ταψήφισε.

Το θέμα τελικώς δεν εγκρίθηκε με 6 ψή-
φους «κατά» και 3 «υπέρ»- για «την πληρω-
μή της οφειλής» ψήφισαν οι Δ. Σακελλαρίου 
(πολιτικός προϊστάμενος της Δημοτικής Επι-
χείρησης τότε), Κ. Κοντάκης και Α. Τζανετή. 
Ενώ καταψήφισαν οι Ν. Πέππας, Στ. Μαγ-

γίνα, Α. Πασιπουλαρίδης, Δ. Ζαμάνης, Θ. 
Μπούσμπουρας και λευκό έδωσε ο Ηλ. Πα-
παχαρτοφύλης.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως αποστασιο-
ποιημένος από το θέμα εμφανίστηκε ο Αντι-
δήμαρχος Οικονομικών, που αν και είχε υπο-
γράψει την εισήγηση, εντούτοις την καταψή-
φισε. Στην τοποθέτησή του ο κ. Πέππας τόνι-
σε «την αυτόνομη βούληση και την ελεύθερη 
έκφρασή του για το συγκεκριμένο ζήτημα», 
που τον οδήγησαν, μετά και την ανάγνωση 
των πορισμάτων των λογιστών, στην από-
φασή του να καταψηφίσει το θέμα. 

«Μέχρι σήμερα που είμαι Αντιδήμαρχος, 
τίποτα δεν έχω εγκρίνει και δεν θα εγκρίνω 
αν δεν διαθέτει τα απαραίτητα νομιμοποιη-
τικά έγραφα και τα αντίστοιχα παραστατι-
κά. Για την περίπτωση που συζητάμε, στις 
εκθέσεις και των πρώην και των νυν ελε-
γκτών δεν υπάρχει ούτε ένα χαρτί», απά-
ντησε σε σχετική ερώτηση της Οδού Διονύ-
σου ο κ. Πέππας.

Τα είχε σπάσει  
στο Δημοτικό Συμβούλιο!

Ο Γ. Κούκος ήταν μέλος του Δ.Σ. της Δημο-
τικής Επιχείρησης Αγ. Στεφάνου επί δημαρ-
χίας Δ. Σακελλαρίου (2003-2006). Εκεί, σύμ-
φωνα με παράγοντες του Δήμου, ασχολείτο 
με ευρωπαϊκά προγράμματα και με τα λογι-
στικά της Επιχείρησης. Όταν η Διοίκηση του 
Δήμου πέρασε στον Π. Βορριά, ο τελευταίος 

παρήγγειλε το 2007 έλεγχο της Επιχείρησης 
από ορκωτούς λογιστές (Παταβούκας και 
Παναγιωτόπουλος). Από  το πόρισμά τους 
γίνεται φανερή η απουσία οποιουδήποτε πα-
ραστατικού που να νομιμοποιεί τις δαπάνες 
που διατεινόταν ότι έκανε ο κ. Κούκος και για 
τις οποίες ζητούσε να αποζημιωθεί, προσκο-
μίζοντας, όπως τονίζουν οι ίδιοι παράγοντες, 
δικές του αποδείξεις ή χειρόγραφα σημειώ-
ματα. Είχε φθάσει μάλιστα μέχρι του σημεί-
ου να «τα σπάσει» στην αίθουσα του Δημο-
τικού Συμβουλίου, επεισόδιο για το οποίο εί-
χε επέμβει και η Αστυνομία. 

Με τη νέα αλλαγή της Διοίκησης, μετά τον 
Καλλικράτη, πραγματοποιήθηκε εκκαθάριση 
των τριών Δημοτικών Επιχειρήσεων (σ.σ. Αγ. 
Στεφάνου, Άνοιξης και Κρυονερίου) από νέ-
ους ορκωτούς λογιστές (Ζιάγκας και Λυκού-
δης). Και από τη δική τους έκθεση απουσι-
άζουν τα έγγραφα που θα νομιμοποιούσαν 
οφειλή της Επιχείρησης Αγ. Στεφάνου προς 
ιδιώτη.

Να προστεθεί εδώ πως η έκθεση των ορ-
κωτών λογιστών του 2007, όπως τόνισε στην 
Οικονομική Επιτροπή ο δ.σ. της μείζονος μει-
οψηφίας Δ. Ζαμάνης,  δεν προσκομίσθηκε ό-
ταν το θέμα περί εκκαθάρισης των Δημοτι-
κών Επιχειρήσεων συζητήθηκε πέρυσι στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, υπενθυμίζοντας επι-
πλέον πως «στους Δήμους που λειτουργού-
σαν με ανάλογο τρόπο- με χειρόγραφες απο-
δείξεις και ευχαριστήριες επιστολές- ακόμα α-
σχολείται μαζί τους η δικαιοσύνη».

Να αποζημιωθεί ιδιώτης χωρίς απαιτούμενα παραστατικά
Ψήφισαν Σακελλαρίου, Τζανετή και Κοντάκης στην Οικoνομική Επιτροπή!

Αναβολή στην απογραφή  
και ειδική συνεδρίαση για τα ΑΛΦΑ



Oδός ΔIONYΣOY4 Τοπική Επικαιρότητα

Η είδηση πως ο Δήμος 
Διονύσου  προτίθεται να 
παραχωρήσει, δωρεάν, 
ακίνητο της ιδιοκτησίας 
του στην ΕΥΔΑΠ προκει-
μένου να κατασκευαστεί 
εκεί αντλιοστάσιο λυμά-
των, αναστάτωσε ακό-
μη μια φορά τη Δημο-
τική Κοινότητα Σταμά-
τας, που το τελευταίο 
διάστημα είναι συνεχώς 
στην επικαιρότητα, πό-
τε με την κεραία κινη-
τής τηλεφωνίας και πό-
τε με τη στέγη του Νη-
πιαγωγείου που στάζει 
εδώ και 6 μήνες.

Το παραπάνω θέμα 
προκάλεσε σωρεία α-
ντιδράσεων από δημοτι-
κούς και τοπικούς συμ-
βούλους και φορείς της 
Κοινότητας που στις 9 
Απριλίου συναντήθηκαν 
με τον Πρόεδρο της Δη-
μοτικής Κοινότητας Στα-
μάτας Γ. Κόκκαλη, σε έ-
κτακτη συνεδρίαση του 
Τοπικού Συμβουλίου. Να 
σημειωθεί πως για το θέ-
μα δεν έχει υπάρξει συ-
ζήτηση, άρα και γνωμο-
δότηση, από το Τοπικό 
Συμβούλιο παρόλο που 
αφορά σε ένα κατ’ εξο-
χήν τοπικό ζήτημα.

Το υπό συζήτηση α-
κίνητο βρίσκεται απένα-
ντι από την καινούργια 
εκκλησία της Σταμάτας, 
στην είσοδο της Προκο-
νήσου και σε απόστα-
ση λίγων μέτρων και α-

πό σπίτια αλλά και από 
την κεντρική πλατεία 
της περιοχής, όπου λει-
τουργούν οι ταβέρνες.

Η ανησυχία επιτάθη-
κε από δημοσιεύματα 
που είχαν κάνει την εμ-
φάνισή τους σχετικά με 
τη λειτουργία αντίστοι-
χου αντλιοστασίου στην 
Αγ. Τριάδα Θεσσαλονί-
κης, όπου -όπως καταγ-
γέλλουν κάτοικοι και επι-
χειρηματίες εστίασης- η 
δυσοσμία είναι αφόρητη 
χειμώνα- καλοκαίρι. 

Αντιφάσεις και 
ερωτηματικά

Αντί, όμως, να καθη-
συχάσει τους κατοίκους, 
η Διοίκηση του Δήμου 
κατάφερε το αντίθετο 
αποτέλεσμα: Με μια σει-
ρά από άστοχες, σπα-
σμωδικές και ακατανό-
ητες κινήσεις, και με τη 
«βοήθεια» εξωθεσμικών 
παραγόντων, έβαλε α-
πέναντί της μια ολόκλη-
ρη Δημοτική Κοινότη-
τα σε ένα θέμα που ό-
λοι συμφωνούμε πως εί-
ναι πρώτης προτεραιό-
τητας για την πόλη μας, 
την αποχέτευση.

Η ένταση στο έκτα-
κτο Τοπικό Συμβούλιο 
στις 9/4 έχει ξεκάθαρες 
αιτίες:

1) Όλοι οι φορείς της 
Σταμάτας, του Προέ-
δρου της Κοινότητας κ. 

Κόκκαλη και του τοπικού 
Αντιδημάρχου Ν. Πέππα 
συμπεριλαμβανομένων, 
αγνοούσαν τι θα είναι 
αυτό που θα κατασκευ-
ασθεί στο οικόπεδο που 
ο Δήμος παραχωρεί δω-
ρεάν στην ΕΥΔΑΠ. Είναι 
χαρακτηριστική η φρά-
ση του κ. Κόκκαλη: «Ε-
μάς, φαίνεται, μας έχουν 
για τη λάντζα».

2) Η «δωρεάν παρα-
χώρηση» του οικοπέδου 
που αρχικά επαναλάμ-
βαναν τόσο ο Δήμαρχος 
Διονύσου Γ. Καλαφατέ-
λης όσο και ο Αντιδήμαρ-
χος Τεχνικών Υπηρεσιών 
Ν. Παππάς, στο τέλος 
μετατράπηκε από το 
Δήμαρχο σε «παραχώ-
ρηση κατά χρήση»! Α-
ντιλαμβάνεται ο Δήμαρ-
χος την ουσιώδη διαφο-
ρά, που αφορά στην κυ-
ριότητα του δημοτικού 
ακινήτου;

3) Και πώς η δωρε-
άν παραχώρηση, όπως 
γράφει η εισήγηση, ή η 
παραχώρηση κατά χρή-
ση που είπε ο κ. Καλα-
φατέλης, συμφωνεί με 
τον συμψηφισμό οφει-
λών του Δήμου προς τη 
ΕΥΔΑΠ; «Το οικονομικό 
αντικείμενο της αξίας 
της παραχωρούμενης 
έκτασης που θα προκύ-
ψει θα αφαιρεθεί από τα 
οφειλόμενα του Δήμου 
μας προς την ΕΥΔΑΠ», 
αναφέρεται επί λέξει 

στο έγγραφο του Δήμου 
προς την Εταιρεία με η-
μερομηνία 28/12/2011 
και αρ. πρωτ. 39573.

4) Δηλαδή, επί ένα και 
πλέον χρόνο διαπραγ-
ματεύεται ο Δήμος την 
παραχώρηση- υπό οια-
δήποτε μορφή- δημοτι-
κού ακινήτου στη Στα-
μάτα, χωρίς το Τοπικό 
Συμβούλιο να έχει ενη-
μερωθεί στο παραμικρό;

5)Υπάρχει ή όχι περι-
βαλλοντική μελέτη για 
την κατασκευή του α-
ντλιοστασίου- ή τελικά 
δεν απαιτείται τέτοια 
μελέτη για τα λύματα, 
όπως υποστήριζε στο 
περιθώριο του Τ.Σ. ο Α-
ντιδήμαρχος κ. Παππάς.

7)Και τέλος, με ποια 
θεσμική ιδιότητα, κάτοι-
κος της περιοχής (σ.σ. 
που, κατά τον κ. Παπ-
πά, πρωτοστάτησε στο 
θέμα της αποχέτευσης) 
ανέλαβε να ενημερώ-
σει τους παρευρισκόμε-
νους κατοίκους, διανθί-
ζοντας την ενημέρωση 
αυτή με υβρεολόγιο χα-

μαιτυπείου εναντίον ό-
ποιου τολμούσε να θέ-
σει ερωτήματα ή να ζη-
τήσει διευκρινίσεις; Η δι-
αμαρτυρία του Αντιδη-
μάρχου Ν. Πέππα  α-
ποδείχτηκε ανεπαρκής:  
Ουδείς των υπολοίπων 
αρχόντων της πόλης δεν 
προχώρησε στο αυτονό-
ητο, δηλαδή στην απο-
βολή του «αγανακτισμέ-
νου πολίτη» από την αί-
θουσα  και την προστα-
σία της διαδικασίας και 
του θεσμού.

Υπό την πίεση τόσο 
των κατοίκων όσο και 
των ερωτημάτων που α-
σταμάτητα έθετε η δη-
μοτική σύμβουλος Αγγ. 
Πέππα(ΑΔΚ), η Διοίκηση 
αποφάσισε την αναβολή 
της προγραμματισμένης 
συζήτησης του θέματος 
από το Δ.Σ. του θέματος 
ενώ προγραμματίστη-
κε επίσκεψη σε αντλιο-
στάσιο της Αθήνας, για 
όσους διατηρούν επιφυ-
λάξεις σχετικά με τη λει-
τουργία της εγκατάστα-
σης.   

Αντίθετη στο αντλιοστάσιο η Σταμάτα

Επιμέλεια: Mαρία Χαζάπη

Aναλυτικά και ένα προς ένα ανέδειξε τα 
κενά σε εκπαιδευτικούς που ακόμη και σή-
μερα, δυόμιση μήνες πριν το τέλος της σχο-
λικής χρονιάς, παρατηρούνται στα σχο-
λεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στο Δήμο Διονύσου επικεφα-
λής  της Λαϊκής Συσπείρωσης Ζ. Σώκου, 
σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

Συγκεκριμένα, η  κ. Σώκου, καταγγέλλο-
ντας την «κυβερνητική πολιτική που στέλ-
νει στο περιθώριο, την αμάθεια ή την η-
μιμάθεια όσους δεν έχουν να πληρώσουν 
για να μορφωθούν», υπογράμμισε τα πα-
ρακάτω για τα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία 
της πόλης: Στο 1ο Νηπιαγωγείο Αγ. Στε-
φάνου, στο ολοήμερο τμήμα, λείπει 1 νη-

πιαγωγός. Στο 2ο Δημοτικό Αγ. Στεφάνου, 
στο ολοήμερο, λείπει 1 δάσκαλος. Στο 1ο 
και το 2ο Δημοτικό Αγ. Στεφάνου, στα τμή-
ματα ένταξης, λείπουν 2 δάσκαλοι.

Τα πράγματα είναι κατά τι σοβαρότε-
ρα στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, όπου τα κενά είναι πολλαπλάσια:

Στο Λύκειο Δροσιάς λείπουν θεολόγος 
και μαθηματικός. Στο Γυμνάσιο Δροσιάς 
λείπει μαθηματικός. Στο Λύκειο Κρυονερί-
ου λείπουν καθηγητής πληροφορικής, σχε-
δίου και θεολόγος. Στο Λύκειο Άνοιξης λεί-
πουν θεολόγος και μαθηματικός. Στο Γυ-
μνάσιο Αγ. Στεφάνου λείπει μαθηματικός. 
Στο Λύκειο Διονύσου λείπει θεολόγος και 
στο Γυμνάσιο Διονύσου λείπει βιολόγος.

Απαντώντας στα παραπάνω η Αντιδή-

μαρχος Παιδείας Θ. Σαραντάκη παραδέ-
χτηκε ότι, όπως ενημερώθηκε από τη Δι-
εύθυνση Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης, τα κενά 
στα Γυμνάσια και Λύκεια της πόλης δεν α-
ναμένεται πλέον να πληρωθούν φέτος, με 
εξαίρεση ίσως το μαθηματικό στο Γυμνά-
σιο της Δροσιάς για την εξασφάλιση του 
οποίου καταβάλλεται προσπάθεια. Δια-
βεβαίωσε πάντως το Δημοτικό Συμβούλιο 
πως του χρόνου κενά δεν θα υπάρχουν.  

Όσον αφορά στην Πρωτοβάθμια Εκαπί-
δευση, τα προβλήματα με τα κενά σε εκπαι-
δευτικούς  δημιουργήθηκαν κατά κύριο λό-
γο λόγω κυήσεων και έχει καταβληθεί προ-
σπάθεια να λυθούν είτε εκ των ενόντων με 
προσωρινή κάλυψη από άλλο δάσκαλο εί-
τε με αναπλήρωση. 

Η χρονιά τελειώνει αλλά τα κενά στα σχολεία παραμένουν!



Με μία μόλις ψήφο 
διαφορά (17-18) το Δη-
μοτικό Συμβούλιο Διο-
νύσου στη συνεδρίασή 
του την Τρίτη 9 Απριλί-
ου δεν ενέκρινε τον προ-
ϋπολογισμό για το 2013 
του Νομικού Προσώ-
που Ο ΘΕΣΠΙΣ, που έ-
φερε προς ψήφιση ο νέ-
ος Πρόεδρος Ν. Καρυ-
στινός.

Παρόλο που ο κ. Κα-
ρυστινός επικαλούνταν 
στην εισήγησή του την 
ανάγκη ψήφισης του 
προϋπολογισμού για 
να λειτουργήσει το Νο-
μικό Πρόσωπο και έκα-
νε έκκληση στους συνα-
δέλφους του να επιδεί-
ξουν πνεύμα συναίνεσης  
«τώρα, και στην πορεία 
διορθώνουμε με αναμορ-
φώσεις όσα λάθη υπάρ-
χουν», εντούτοις οι πα-
ρατάξεις της μειοψηφί-
ας επέμειναν στις αρνη-
τικές θέσεις τους που ε-
πιγραμματικά ήσαν οι ε-
ξής:

➘ Κατά τη μείζονα μει-
οψηφία (ΑΔΚ), το Διοικη-
τικό Συμβούλιο του ΘΕΣ-
ΠΙ ορίστηκε με παράνο-
μο τρόπο (σ.σ. υπενθυ-
μίζουμε ότι στη σχετική 
συνεδρίαση οι 20 θετικές 
ψήφοι μέτρησαν παρα-
πάνω από τις 21 αρνη-

τικές, σε μια ερμηνεία εκ 
μέρους του Προέδρου 
του Δημοτικού Συμβου-
λίου Τ. Καρασαρλή που 
χαρακτηρίστηκε «πρα-
ξικοπηματική»), ενώ για 
τον ορισμό αυτό (όλων 
των Δ.Σ. στα Νομικά 
Πρόσωπα του Δήμου) 
εκκρεμεί προσφυγή της 
ΑΔΚ στην Περιφέρεια. Κι 
ένα χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα επί της ουσίας 
του προϋπολογισμού, ό-
πως το παρουσίασε η 
Αγγ. Πέππα: για τη συ-
ντήρηση και επισκευή 
Κλειστών Γυμναστηρί-
ων και Γηπέδων του Δή-
μου Διονύσου, που ανή-
κουν στην αρμοδιότητα 
του ΘΕΣΠΙ, ο προϋπολο-
γισμός για το 2013 προ-
βλέπει 3.000 ευρώ. Ενώ 
για αφίσες, έξοδα διαφή-
μισης εκδηλώσεων, έντυ-
πα κ.λπ. το ποσόν που 
προϋπολογίζεται, ανέρ-
χεται στα 15.000 ευρώ!

➘ Προϋπολογισμός 
με εκβιασμό δεν υπάρ-
χει, υποστήριξε από 
την πλευρά της η Λαϊ-
κή Συσπείρωση, επιση-
μαίνοντας ότι όσοι εργα-
ζόμενοι έχουν σύμβαση 
θα πληρωθούν. Επέμει-
νε επιπλέον η παράτα-
ξη της μειοψηφίας στην 
ανταποδοτικότητα των 

υπηρεσιών πολιτισμού, 
αθλητισμού και νεολαίας 
που προσφέρει ο ΘΕΣ-
ΠΙΣ, ζητώντας περισσό-
τερες ή και όλες οι σχε-
τικές υπηρεσίες να πα-
ρέχονται δωρεάν στους 
δημότες. Έθεσε τέλος το 
ερώτημα πώς μια σύμ-
βαση ύψους  55.000 ευ-
ρώ περίπου, που η νέα 
Διοίκηση του ΘΕΣΠΙ α-
ποφάσισε να μην υλο-
ποιήσει, εντούτοις εμ-
φανίζεται ως συνεχιζό-
μενη για το 2013. 

➘ «Σε ό, τι συμφω-
νούμε, θα δίνουμε λευ-
κό, μέχρι να υλοποιήσει 
ο Δήμαρχος τις δεσμεύ-
σεις που ανέλαβε απέ-
ναντί μας για 7 σοβα-
ρά θέματα της πόλης», 
δήλωσε η Συμμαχία για 
τον Πολίτη, υπενθυμίζο-
ντας ταυτόχρονα πως ο 
αντίστοιχος προϋπολο-
γισμός για το άλλο Νο-
μικό Πρόσωπο του Δή-
μου, την ΕΣΤΙΑ, υπερψη-
φίστηκε πριν λίγες ημέ-
ρες.

➘ Για εργαζόμενους εν 
αναμονή σύμβασης, που 
δουλεύουν επί μήνες α-
πλήρωτοι, έκανε λόγο 
η ανεξάρτητη δημοτική 
σύμβουλος Β. Κοροβέ-
ση, φέρνοντας ως πα-
ράδειγμα τη σκηνοθέτι-

δα της θεατρικής ομά-
δας του Αγ. Στεφάνου 
και εκφράζοντας τις α-
ντιρρήσεις της για τέ-
τοιες πρακτικές ομηρί-
ας των εργαζομένων.

Περισσότερο κοινωνι-
κό πρόσωπο στον  προ-
ϋπολογισμό του ΘΕΣΠΙ 
ζήτησε από την πλευρά 
του ο ανεξάρτητος Σπ. 
Σπηλιώτης, κάτι που 
έλειψε, όπως είπε, με 
την προηγούμενη διοί-
κηση του Νομικού Προ-
σώπου, ενώ ιδιαιτέρως 
καυστικός εμφανίστηκε 
ο επίσης ανεξάρτητος Γ. 
Ζυγούνας, πρώην Πρό-
εδρος της ΕΣΤΙΑΣ, που 
άφησε αιχμές για παρά-
τυπες προσλήψεις στο 
ΘΕΣΠΙ αλλά και για πρα-
κτικές που «παίζουν με 
τις ανάγκες των ανθρώ-
πων».  

Όλοι οι παραπάνω- 
πλην Συμμαχίας- ζή-
τησαν να επιστρέψει ο 
προϋπολογισμός στο Δι-
οικητικό Συμβούλιο του 
ΘΕΣΠΙ και, αφού διορ-
θωθεί, να έρθει εκ νέου 
προς ψήφιση στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο. Δεν 
εισακούστηκαν όμως 
και με οριακή πλειοψη-
φία, όπως προείπαμε, ο 
προϋπολογισμός κατα-
ψηφίστηκε.

Για την ιστορία να επι-
σημάνουμε πως καθ’ ό-
λη τη διάρκεια της συνε-
δρίασης απουσίαζαν οι 
δημοτικοί σύμβουλοι Θ. 
Λίτσας και Σ. Κατσίγι-
αννη, ενώ λίγο πριν την 
ψηφοφορία αποχώρησε 
η Σ. Μαγγίνα, άπαντες 
της Διοίκησης. Γι’ αυτό 
και χαρακτηρίζεται του-
λάχιστον άστοχη η προ-
σωπική επίθεση του κ. 
Καρυστινού προς την 
ανεξάρτητη συνάδελφό 
του Β. Κοροβέση στο πε-
ριθώριο του Δημοτικού 
Συμβουλίου, θεωρώ-
ντας την υπεύθυνη για 
την απόρριψη του προ-
ϋπολογισμού. Και καλά 
έκανε ο Δήμαρχος Διο-
νύσου να του υπενθυ-
μίσει πως ο καθένας έ-
χει τη γνώμη του- ακρι-
βώς όπως την είχαν και 
όσοι διέγραφαν την κ. 
Κοροβέση πριν 5 μήνες 
από τη δημοτική ομάδα 
της Διοίκησης, ανάμεσά 
τους και ο νέος Πρόε-
δρος του ΘΕΣΠΙ.  

Απορρίφθηκε οριακά ο προϋπολογισμός του ΘΕΣΠΙ
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Μετά από συντονισμένες κινητοποιή-
σεις από τους Συλλόγους Γονέων Γυμνα-
σίου και Λυκείου Αγ. Στεφάνου καθώς και 
την Ένωση Γονέων Διονύσου, με αποκο-
ρύφωμα τη συμβολική κατάληψη του 
σχολικού κτηρίου την περασμένη Δευτέ-
ρα 15 Απριλίου, το ΙΕΚ Αγ. Στεφάνου, που 
σήμερα συστεγάζεται με το Γυμνάσιο και 
το Λύκειο, τελικώς μεταφέρεται στο κτή-
ριο των (πρώην) Σχολών Καργάκου στη 
Σταμάτα μέσα στο Πάσχα.

Στη σχετική ανακοίνωση των δυο Συλ-
λόγων Γονέων αναφέρεται χαρακτηριστι-
κά η δυσκολία συνεννόησης καθώς και η 
έλλειψη αυτενέργειας και αποφασιστι-
κότητας που συνάντησαν από πλευράς 
Δήμου αλλά και Υπουργείου όσο διήρκε-
σαν οι σχετικές συνεννοήσεις, ενώ για άλ-
λη μια φορά τονίζεται η επιτακτική ανά-
γκη ίδρυσης και άλλων σχολικών χώρων 
στην πόλη, μια που το πρόβλημα του κο-

ρεσμού των σχολείων θα οξύνεται με την 
πάροδο του χρόνου. Αναλυτικότερα στην 
ανακοίνωση  μεταξύ άλλων επισημαίνο-
νται και τα εξής:

«Για πολλοστή φορά αποδείχτηκε ότι 
αν δεν υπάρξει πίεση από τους άμεσα εν-
διαφερόμενους οι λύσεις δεν έρχονται α-
κόμα κι αν αυτές είναι κοινά αποδεκτές. 
Τόσο από το Δήμο όσο και από το Υπουρ-
γείο αντιμετωπίσαμε μια κατάσταση που 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη αυτενέργει-
ας, αποφασιστικότητας και δυσκολία συ-
νεννόησης. Το σίγουρο είναι ότι τώρα πλέ-
ον έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία στην επι-
κοινωνία μας με τέτοιους φορείς.

Το μέτρο της μεταστέγασης του ΙΕΚ θα 
δώσει μια προσωρινή λύση στο κτιριακό 
πρόβλημα για τρία περίπου χρόνια αν κά-
θε χρονιά στην Α’ Γυμνασίου δημιουργού-
νται 4 τμήματα, έναντι των τριών που δη-
μιουργούνταν τις περασμένες χρονιές.. 

Άρα το πρόβλημα θα παρουσιαστεί οξύ 
μπροστά μας σε λίγα χρόνια και τότε δεν 
θα έχουμε κανένα ΙΕΚ για να απομακρύ-
νουμε ώστε να πάρουμε ανάσα.

Λύσεις, όπως η διπλοβάρδια (λειτουρ-
γία των σχολείων πρωί - απόγευμα) ή συ-
μπτύξεις σε 30ντάρια τμήματα που επε-
ξεργάζεται το Υπουργείο Παιδείας με αρ-
νητικές συνέπειες στη μάθηση των παι-
διών μας δεν θα τις επιτρέψουμε.

Αυτό μας οδηγεί στην αναγκαιότητα 
να αγωνιστούμε άμεσα και συντονισμέ-
να για τη δημιουργία ενός νέου εκπαι-
δευτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
στον Αγ. Στέφανο. Με δεδομένη τη μέ-
χρι σήμερα στάση όλων των δημοτικών 
αρχών αλλά και το πρόβλημα του χαρα-
κτηρισμού ως δασικής έκτασης όλου σχε-
δόν του Αγ. Στέφανου απαιτείται κατ’ 
αρχήν η ενεργοποίηση της πλειοψηφί-
ας των γονέων».

IEK Αγίου Στεφάνου: Μετεγκατάσταση μέσα στο Πάσχα
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Στο Γαλατικό χω-
ριό της…  Σταμάτας 40 
παιδάκια Νηπιαγωγεί-
ου κινδυνεύουν από τον 
περασμένο Οκτώβριο 
να τους έρθει ο ουρα-
νός στο κεφάλι!!! Κι αυ-
τό γιατί στη στέγη του 
σχολείου τους υπάρχει 
διαρροή νερού τέτοια 
που όταν βρέχει ο χώ-
ρος λιμνάζει, η υγρασία 
έχει μεταδοθεί στην τοι-
χοποιία του παρακείμε-
νου Δημοτικού, ενώ υ-
πάρχει άμεσος ο κίνδυ-
νος να αρχίσουν να πέ-
φτουν οι σοβάδες!!! Α-
ποτέλεσμα των παρα-
πάνω είναι να μεταφερ-
θούν όλα τα νήπια- 40 
τον αριθμό- σε μια αί-
θουσα, πολλά από αυ-
τά να έχουν ήδη παρου-
σιάσει ασθματικά προ-
βλήματα ενώ η στενό-
τητα του χώρου ευνο-
εί  την ταχύτατη εξά-
πλωση μεταδοτικών α-
σθενειών. Στις επανει-
λημμένες διαμαρτυρί-
ες τόσο των γονιών ό-

σο και του εκπαιδευτι-
κού προσωπικού του 
Νηπιαγωγείου, η Διοί-
κηση του Δήμου- όπως 
καταγγέλλουν οι γονείς- 
τους  παρέπεμπε από 
τον Άννα στον Καϊάφα 
και από τη Σχολική Επι-
τροπή στις Τεχνικές Υ-
πηρεσίες και τούμπα-
λιν, ενώ το πρόβλημα 
της στέγης επιδεινωνό-
ταν σταθερά και «κα-
μία ενέργεια δεν έχει υ-
λοποιηθεί εκ μέρους τής 
Διοίκησης προς αποκα-
τάσταση των φθορών». 

Αυτά καταγράφει σε 
έγγραφο διαμαρτυρίας 
του ο Σύλλογος Γονέων 
του Νηπιαγωγείου και 
αυτά θέλησαν να με-
ταφέρουν οι γονείς την 
Πέμπτη 4 Απριλίου το 
πρωί στο Δήμαρχο Διο-
νύσου Γ. Καλαφατέλης, 
ζητώντας του να δε-
σμευθεί ρητά και κατη-
γορηματικά πως το αρ-
γότερο μέχρι και το Πά-
σχα, που το σχολείο θα 
παραμείνει κλειστό για 

15 ημέρες, η στέγη θα ε-
πισκευαστεί. 

«Πρώτο θέμα»
Με το Δήμαρχο να α-

πουσιάζει, οι γονείς α-
ποφάσισαν να απευθυν-
θούν στη Λ. Μήλα, ως 
Πρόεδρο (σ.σ. εκτός και 
αν η Περιφέρεια έχει δι-
αφορετική γνώμη…) της 
Α’ βάθμιας Σχολικής Επι-
τροπής του Δήμου. Η κ. 
Μήλα υπογράμμισε πως 
στην παρούσα φάση συ-
γκεντρώνει όλα τα απα-
ραίτητα έγγραφα, ώστε 
να φέρει το πρόβλη-
μα του Νηπιαγωγείου 
«πρώτο θέμα» στη συνε-
δρίαση της Σχολικής Επι-
τροπής, την Παρασκευή 
12 Απριλίου. Στη συνε-
δρίαση αυτή, όπως είναι 
φυσικό, οι γονείς ζήτη-
σαν να παρευρίσκονται, 
απειλώντας πως αν η 
στέγη του σχολείου δεν 
επισκευαστεί στο χρο-
νοδιάγραμμα που θέ-
τουν στη Δημοτική Αρ-

χή, «τότε θα μιλήσουν τα 
κανάλια»!

Κατασκευαστικές 
αστοχίες

Για εξαρχής κατασκευ-
αστικά προβλήματα στη 
στέγη του Νηπιαγωγείου 
Σταμάτας,  κάνει λόγο ο 
Αντιπρόεδρος του Συλ-
λόγου Γονέων του σχο-
λείου Σ. Ραφτόπουλος 
μιλώντας στην Οδό Διο-
νύσου. Ο κ. Ραφτόπου-
λος επισκέφτηκε, όπως 
μας είπε, ο ίδιος τη στέ-
γη μαζί με τον ταμία του 
Συλλόγου Σ. Διάκο, που 
είναι πολιτικός μηχανι-
κός, και διαπίστωσαν 
πως η στέγη του σχο-
λείου έχει σοβαρές κα-
τασκευαστικές αστοχί-
ες, που προκάλεσαν τα 
προβλήματα υγρασίας.

Η στέγη πράγματι 
συζητήθηκε κατά προ-
τεραιότητα την Παρα-
σκευή 12/4 στη συνε-
δρίαση της Σχολικής Ε-
πιτροπής, όπου παρου-
σιάσθηκαν οι παλαιότε-
ρες προσφορές από ερ-
γολάβους για την επι-
σκευή της στέγης των 
120 τ.μ., οι οποίες κυ-
μαίνονται από 5.400 μέ-
χρι 6.500 ευρώ. Αποφα-
σίστηκε πάντως η επα-
νάληψη της διαδικασίας 
με νέες προσφορές, ώ-
στε τα μέλη να τις αξι-
ολογήσουν και να απο-
φασίσουν σχετικά. 

Πάντως, σύμφωνα με 
τον κ. Ραφτόπουλο, με-
τά το Νηπιαγωγείο, σει-

ρά έχει η στέγη του Δη-
μοτικού σχολείου της 
Σταμάτας, συνολικού 
εμβαδού 250 περίπου 
τετραγωνικών, στην ο-
ποία επίσης εντοπίζο-
νται οι ίδιες κακοτεχνίες. 

Πράγμα που γεννά 
εύλογα ερωτηματικά, 
όπως δηλώνει η πρώ-
ην Πρόεδρος της Σχ. Ε-
πιτροπής Λ. Φέρμελη: 
«Η Επιτροπή, βάσει της 
σχετικής νομοθεσίας, εί-
ναι υπεύθυνη για τη συ-
ντήρηση και επισκευή 
σχολείων αλλά σε εργα-
σίες μικρής κλίμακας. Για 
τα υπόλοιπα, αρμόδιος 
είναι ο Δήμος, που και ε-
ντάσσει τα έργα σε σχε-
τικές συνολικές εργολα-
βίες για όλα τα σχολεία 
αλλά και τα επιβλέπει 
με την Τεχνική Υπηρεσία 
του. Αν γίνει η στέγη του 
Νηπιαγωγείου κόστους 
ας πούμε 6000 ευρώ, και 
εν συνεχεία  του Δημοτι-
κού, διπλάσιου κόστους, 
τότε θα φτάσουμε ανα-
πόφευκτα σε ένα ση-
μείο που η Σχολική Επι-
τροπή, όχι εργασία, ού-
τε κεραμίδι δεν θα μπο-
ρεί να αγοράσει. Γιατί ό-
πως γνωρίζετε, τα κον-
δύλια που διαχειρίζεται 
η Επιτροπή είναι και ο-
ρισμένα και πολύ περι-
ορισμένα. Γι’ αυτό και η 
Επιτροπή με την παλιά 
σύνθεσή της είχε απο-
φασίσει πως το κόστος 
επισκευής της στέγης ή-
ταν έξω από τις αρμοδι-
ότητες και την οικονομι-
κή της αντοχή».  

Θα τους έρθει ο ουρανός στο κεφάλι!

Στο Νηπιαγωγείο της Σταμάτας 

δίωξη όλων των προηγούμενων  διοικήσεων του Διονύσου αλλά και δέ-
σμευση όλων των παρατάξεων προεκλογικά, ήταν η ένταξη των Αλεξαν-
δρέικων στο Σχέδιο. Εξάλλου η εν λόγω περιοχή έχει χαρακτηρισθεί αυτο-
τελής οικισμός, με απόφαση του Δημοτικού μετά και τη  θετική γνωμοδό-
τηση του Τοπικού Συμβουλίου.

Σήμερα οι κάτοικοι των Αλεξανδρέικων, που ουσιαστικά ίδρυσαν το Δι-
όνυσο, δεν μπορούν ούτε μια εργασία να κάνουν στο σπίτι τους: Χτισμέ-
νο μέσα σε δασική, όπως χαρακτηρίζεται, περιοχή, το σπίτι αυτό θεωρεί-
ται αυθαίρετο.

Στο υπόμνημά τους προς την Τεχνική Υπηρεσία οι 63 Διονυσιώτες, κατ’ 
ευθείαν απόγονοι Σαρακατσάνων νομάδων που πρώτοι εποίκισαν τον Οι-
κισμό, όπως γράφουν χαρακτηριστικά, ζητούν από τη Διοίκηση του Δή-
μου «κάνοντας χρήση κάθε νόμιμου μέσου, να κινηθεί άμεσα για τον απε-
γκλωβισμό του Οικισμού μας από το χαρακτηρισμό του ‘πράσινου’ και για 
την πολεοδόμησή του, όπως έχει γίνει και για τον υπόλοιπο Διόνυσο με τα 
Σχέδια του 1928, του 1962 και του 1979». 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί η τοποθέτηση του τοπικού συμβούλου της Δι-
οίκησης Γ. Δανέζη: «Είναι ντροπή να έχουν χτιστεί τα βουνά και τα δάση, 
είναι ντροπή να υπάρχουν στο Διόνυσο πενταώροφα και εξαώροφα κτή-
ρια και αυτοί οι άνθρωποι που κατοικούν στο Διόνυσο εδώ και 150 χρό-
νια, να είναι εκτός Σχεδίου και να μην μπορούν ούτε ένα τούβλο να βά-
λουν στο σπίτι τους»! 

Συνέχεια από 1η σελίδα

Αλεξανδρέικα: Ένταξη στο Σχέδιο 
ζητούν 63 κάτοικοι
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Στις απαράδεκτες συνθή-
κες που επικρατούν στο χώ-
ρο όπου στεγάζεται η Βιβλιο-
θήκη της Δημοτικής Κοινότη-
τας Διονύσου αναφέρεται με 
επιστολή του ο τοπικός σύμ-
βουλος Ν. Αντάπασης , την ο-
ποία κατέθεσε στη συνεδρία-
ση του Τ.Σ. την Τρίτη 9 Απρι-
λίου, ζητώντας να τεθεί και να 
συζητηθεί και το σχετικό θέμα.

Αφορμή για την επιστολή Α-
ντάπαση ήταν το σχόλιο στον 
τοπικό Τύπο της υπεύθυνης ε-
δώ και χρόνια για τη Βιβλιοθή-
κη Μόσχας Φραγκάκη, που ε-
θελοντικά κρατά τη Βιβλιοθή-
κη ανοιχτή για τους Διονυσιώ-
τες.

Σύμφωνα με την κ. Φρα-
γκάκη, ο χώρος στον οποίο 
στεγάζεται η Βιβλιοθήκη είναι 
μόλις 20 τετραγωνικών, με α-
ποτέλεσμα πολλά βιβλία να 
είναι σε χαρτόκουτα. Ενώ στο 
χώρο επικρατούν άθλιες συν-

θήκες, όπως εισροή ομβρίων, 
συσσώρευση υγρασιών, μού-
χλας κ.λπ., με ό,τι αυτές συ-
νεπάγονται για τη μελλοντι-
κή κατάσταση των βιβλίων.

Επισημαίνοντας ο κ. Αντά-
πασης το γενικότερο φαινό-

μενο εγκατάλειψης της Δη-
μοτικής Κοινότητας Διονύσου 
(δρόμοι γεμάτοι λακκούβες, 
τοπικές χωματερές, κ.λπ.), 
καταγγέλλει ότι η Διοίκηση 
του Δήμου έχει εγκαταλείψει 
και το Δημοτικό Κατάστημα, 

όπου όπως είναι γνωστό λει-
τουργεί το Πολιτιστικό Κέντρο 
και η Βιβλιοθήκη. Υπενθυμίζει 
μάλιστα πως η Διοίκηση Δαρ-
δαμάνη είχε αφήσει ταμείο 2 ε-
κατομμυρίων ευρώ για τεχνι-
κά έργα των οποίων αγνοεί-
ται η τύχη».

Στη μαρτυρία της κ. Φρα-
γκάκη και του κ. Αντάπαση θα 
προσθέσουμε και τη δική μας: 
Η μυρωδιά της μούχλας  που 
αναδίνεται από την είσοδο κιό-
λας του παλιού Δημαρχείου εί-
ναι παραπάνω από έντονη, ε-
νώ είναι φανερό πως κινδυνεύ-
ουν από την υγρασία όχι μόνο 
τα βιβλία, αλλά και τα έπιπλα 
και όλο το κτήριο. 

Να σημειώσουμε εδώ  πως 
το ίδιο φαινόμενο- έντονη υ-
γρασία- συναντάει κανείς αν ε-
πισκεφθεί και το Κοινοτικό Κα-
τάστημα του Κρυονερίου, στο 
οποίο επιπλέον φιλοξενείται 
το 3ο Νηπιαγωγείο της πόλης!  

Από το Σεπτέμβριο του 2011, καταγ-
γέλλει η Δ. Πολύζου, πρώην τοπική σύμ-
βουλος της Ροδόπολης και στέλεχος της 
δημοτικής κίνησης Ενεργοί Πολίτες Διο-
νύσου, έχει υποβληθεί στη Διοίκηση του 
Δήμου γραπτό ερώτημα σχετικά με την 
αναγκαιότητα ίδρυσης Παιδικού Σταθμού 
στην Κοινότητα. Το ερώτημα, που τότε 
συνυπέγραφαν εκτός από την κ. Πολύ-
ζου, η τοπική σύμβουλος Ευ. Θεοδώρου 
(ΑΔΚ) και ο δημοτικός σύμβουλος (ΑΔΚ) 
Π. Τσούκας, απευθυνόταν προς το Δή-
μαρχο Γ. Καλαφατέλη, τον Πρόεδρο του 
Τοπικού Συμβουλίου Ροδόπολης Β. Κλε-
φτάκη και τον Πρόεδρο- τότε- της ΕΣΤΙ-
ΑΣ  δημοτικό σύμβουλο Γ. Ζυγούνα.

Δυο μήνες αργότερα ο κ. Ζυγούνας 
τους κοινοποιεί την απάντησή του, την 
οποία απευθύνει πρωτίστως στην 
Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου 
(σ.σ που αποτελείται από τους 6 
Αντιδημάρχους και το Δήμαρχο) 
και προς τον Πρόεδρο του Τ.Σ. και 
όπου τονίζει την επιτακτική ανά-
γκη δημιουργίας Παιδικού Σταθ-
μού στην περιοχή, ιδιαιτέρως μά-
λιστα μετά την καθυστέρηση λει-
τουργίας του Σταθμού δωρεάς Μ. 
Κουκουτσέα στο Διόνυσο. Στην α-
πάντηση του κ. Ζυγούνα αναφέ-

ρονται χαρακτηριστικά τα εξής:
Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των α-

ναγκών των γονέων και με δεδομένη την 
πολιτική βούληση της Διοίκησης του Δή-
μου να λειτουργήσουν και άλλες δομές ε-
πιπλέον αυτών που λειτουργούν, και με-
τά την εμπλοκή της μη λειτουργίας του 
Παραρτήματος Διονύσου (δωρεά Κουκου-
τσέα), κρίνουμε απαραίτητο όπως μερι-
μνήσετε να διαμορφωθεί η αίθουσα που 
έχει εξευρεθεί στη Δ. Κ. Ροδόπολης και ε-
φόσον υπάρξει το αναγκαίο προσωπικό, 
εκπαιδευτικό και βοηθητικό, να είμαστε σε 
θέση να λειτουργήσουμε στο συγκεκριμέ-
νο χώρο Παιδικό Σταθμό.

Από τότε, καταγγέλλει η κ. Πολύζου, 
πέρασαν 13 μήνες απόλυτης απραξίας. 
«Έτσι, στις 14 Δεκεμβρίου 2012 επανα-

φέραμε ξανά μαζί με την κα Θεοδώρου 
στο Τοπικό Συμβούλιο Ροδόπολης το θέ-
μα της καθυστέρησης λειτουργίας του 
Παιδικού Σταθμού. Επίσης, με προφο-
ρικές ερωτήσεις μας θέσαμε πολλές φο-
ρές το πρόβλημα στον κ. Δήμαρχο Δι-
ονύσου. Η απάντησή του ήταν ότι, εί-
ναι εύκολο η αίθουσα να μετατραπεί σε 
Παιδικό Σταθμό αλλά ίσως το πρόβλη-
μα βρίσκεται στην πρόσληψη εκπαιδευ-
τικού προσωπικού.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα (σ.σ. 20 μήνες 
μετά το αρχικό ερώτημα), δεν έχει γίνει 
τίποτα απολύτως για την μετατροπή της 
αίθουσας. Απαιτούμε να μας δώσει ο Δή-
μος, επιτέλους, μια έγκυρη απάντηση για 
τις πραγματικές προθέσεις του και όχι α-
νέξοδες υποσχέσεις. Να περιμένουμε α-

κόμη για ένα θαύμα;».
Να σημειωθεί εδώ πως η Δημοτι-

κή Κοινότητα Ροδόπολης, στον το-
μέα της εκπαίδευσης και της πρό-
νοιας ίσως είναι η πλέον παραμε-
λημένη του Δήμου Διονύσου: Ούτε 
ΚΑΠΗ έχει, ούτε Παιδικό Σταθμό, ε-
νώ μετά και την απόφαση της πρώ-
ην Υπουργού Παιδείας Ευ. Χριστο-
φιλοπούλου να κλείσει το Γυμνά-
σιο της περιοχής, δεν έχει ούτε κτή-
ριο δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΝΕΡΓΟί ΠΟΛίΤΕΣ ΔίΟΝΥΣΟΥ

«Ανέξοδες υποσχέσεις για Παιδικό Σταθμό στη Ροδόπολη»

Επιμέλεια: Mαρία Χαζάπη

Υγρασία και μούχλα στη Βιβλιοθήκη Διονύσου
Καταγγέλλει ο τοπικός σύμβουλος Δ.Κ. Διονύσου Ν. Αντάπασης
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«Συμμετέχω στην εθελοντική 
αιμοδοσία του Δήμου Διονύσου, 
γιατί θέλω να ανήκω στο με-
γάλο εθελοντικό κίνημα του Δή-
μου μας και να προσφέρω α-
πό καρδιάς».

Με το σύνθημα «Κατάθεση 
Καρδιάς» πραγματοποιείται, 
με τη συνεργασία του Τμήμα-
τος Εθελοντισμού και του Τμή-
ματος Πρόνοιας, η 2η εθελοντι-
κή αιμοδοσία του Δήμου Διο-
νύσου, και μάλιστα σε δύο φά-
σεις: Τη Δευτέρα 20 Μαΐου στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερί-
ου από τις 5.30 μέχρι τις 8.30 

το βράδυ. Ενώ για όσους δεν 
πρόλαβαν, δίνεται η δυνατό-
τητα να προσφέρουν αίμα το 
Σάββατο 25 Μαΐου στο Δημο-
τικό Πολυϊατρείο Αγ. Στεφάνου 
(Γρ. Λαμπράκη και Ν. Ζέρβα) α-
πό τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 
το απόγευμα.

Όσοι κάτοικοι θέλουν να δη-
λώσουν συμμετοχή, μπορούν 
να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 
213 2030620 και 213 2030603 
ή στη διεύθυνση aimodosiadd@
gmail.com

Η υπεύθυνη της αιμοδοσίας 
Κ. Σαββοπούλου υπογραμμί-

ζει στην Οδό Διονύσου: «Ό-
σο πιο πολύ αίμα έχουμε, τό-
σο περισσότερους Διονυσιώ-
τες μπορούμε να καλύψουμε» 
και υπενθυμίζει πως ο Δήμος 
Διονύσου θα εξασφάλιζε αρ-
κετές μονάδες για όλους τους 
κατοίκους του, αν ένα και μό-
νο άτομο από κάθε οικογέ-
νεια συμμετείχε στην αιμοδο-
σία του Δήμου.

Και μια επισήμανση της ε-
φημερίδας: Από αυτή τη δεύ-
τερη αιμοδοσία του Δήμου θα 
«απουσιάσουν» αναγκαστικά 
όσοι συμμετείχαν στην αιμο-

δοσία που διοργάνωσε πριν α-
πό ένα περίπου μήνα ο Εξω-
ραϊστικός Σύλλογος Διονύσου, 
στερώντας έτσι από τη δημο-
τική Τράπεζα Αίματος πολύτι-
μες μονάδες. Γι’ αυτό καλό θα 
ήταν να συντονιστούν οι το-
πικοί φορείς, που επί χρόνια 
αγωνίζονταν κατά μόνας για 
τον ίδιο σκοπό, με την αντί-
στοιχη πρωτοβουλία του Δή-
μου για τη δημιουργία και την 
ενίσχυση μιας δημοτικής Τρά-
πεζας Αίματος η οποία θα 
καλύπτει όλους ανεξαιρέτως 
τους Διονυσιώτες.   

Η πλήρης διαφάνεια στις δημόσιες συμ-
βάσεις και προμήθειες  της κεντρικής διοί-
κησης και της αυτοδιοίκησης επιχειρείται με 
την έναρξη της λειτουργίας του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΚΗΜΔΣ). Η βάση δεδομένων (www.
eprocurement.gov.gr) έχει ενεργοποιηθεί για 
τα υπουργεία από τις 4 Φεβρουαρίου και 
από την Τρίτη 2 Απριλίου για όλους τους 
φορείς του δημοσίου, εκτός από τους ΟΤΑ.

Οι δήμοι, οι περιφέρειες και οι εποπτευ-
όμενοι φορείς τους, θα πρέπει να είναι έ-
τοιμοι προκειμένου να ενεργοποιήσουν τη 
σχετική διαδικασία από τις 2 Μαΐου 2013. 
Μέσα από την ηλεκτρονική βάση δεδομέ-
νων θα μπορούν  οι προμηθευτές και ό-
ποιος άλλος ενδιαφέρεται, να ενημερωθεί 
άμεσα για τις ανάγκες των φορέων και να 
τους προσφέρει την πλέον συμφέρουσα τι-
μή. Η ελεύθερη πρόσβαση στα σχετικά δε-
δομένα, δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδή-
ποτε ενδιαφερόμενο να κάνει συγκρίσεις τι-
μών και κόστους προϊόντων. Πρακτικά δη-

λαδή θα επιχειρηθεί να αποφευχθούν φαι-
νόμενα υπερκοστολόγησης και άλλου εί-
δους συναλλαγών. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο η δη-
μοσιοποίηση των στοιχείων στο ηλεκτρο-
νικό Μητρώο αποτελεί «στοιχείο της κα-
νονικότητας της δαπάνης». Αυτό σημαίνει 
ότι κανένας φορέας δε θα μπορεί να εκτα-
μιεύσει τα απαιτούμενα ποσά και να πλη-
ρώσει τους προμηθευτές του, αν νωρίτερα 
δεν έχει προβεί στην ανάρτηση των ανα-
γκαίων δεδομένων στην ηλεκτρονική βάση.

Με σχετική εγκύκλιο που έχει εκδοθεί α-
πό τις 26 Μαρτίου από τη Γενική Γραμμα-
τεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, προσ-
διορίζονται οι λεπτομέρειες για την επιτυ-
χή ενεργοποίηση του νέου συστήματος. . 
Ενώ τα στοιχεία που θα πρέπει να κατα-
χωρούν οι φορείς είναι: τα πρωτογενή αι-
τήματα, τα εγκεκριμένα αιτήματα, οι δια-
κηρύξεις ή προσκλήσεις, οι συμβάσεις και 
οι εντολές πληρωμής.

2η Εθελοντική Αιμοδοσία του Δήμου Διονύσου
20 και 25 Μαΐου σε Κρυονέρι και Άγιο Στέφανο

Στο Δήμο Διονύσου…  
έβρεχε εισιτήρια! 

Τριακόσιες δωρεάν προσκλήσεις για ι-
σάριθμους μαθητές σχολείων της πόλης- 
και για όποιους γονείς ενδιαφέρονταν να 
συνοδέψουν τα παιδιά τους- εξασφάλισε 
ο Δήμος Διονύσου, μέσω του ΘΕΣΠΙ, α-
πό την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον αγώ-
να ΠΑΟ- Βέροια την Κυριακή 21 Απριλίου. 

Οι προσκλήσεις, που ήταν για την μα-
θητική εξέδρα, έρχονται να προστεθούν 
στα πάνω από 800 εισιτήρια του Πανα-
θηναϊκού που τον τελευταίο μήνα έχει δι-
αθέσει δωρεάν σε σχολεία της πόλης μας 
ο δημοτικός σύμβουλος  της μείζονος μει-
οψηφίας και μέλος της Σχολικής Επιτρο-
πής Π. Τσούκας.

Ενίσχυση των ΟΤΑ 
για πρόληψη  

κατά των ναρκωτικών
Με το ποσό των 2.000.000 ευρώ ενι-

σχύει το υπουργείο Εσωτερικών τους δή-
μους, για την υλοποίηση προγραμμάτων 
πρωτογενούς πρόληψης κατά των ναρ-
κωτικών, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ.  
Το ποσό κατανέμεται στους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, ενώ, η επιχορήγηση θα δοθεί 
από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανά-
πτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), στο 
πλαίσιο σχετικής προγραμματικής σύμ-
βασης, όπως αναφέρεται στην απόφα-
ση που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερι-
κών, Ευ. Στυλιανίδης.  

Ο Α.Ο. Αγίου Στεφάνου  
στην Α’ τοπική κατηγορία 

στο βόλεϊ γυναικών!

Ο Α.Ο. Αγίου Στεφάνου Αττικής 
πανηγύρισε την άνοδο στην Α’ το-
πική κατηγορία στο βόλεϊ Γυναικών 
στον αγώνα φιέστα με τον Αθλητι-
κό Γυμναστικό Σύλλογο Γλυκών Νε-
ρών, ο οποίος πραγματοποιήθηκε 
την Τετάρτη 3 Απριλίου στο Κλει-
στό του Αγίου Στεφάνου. Η πρω-
ταθλήτρια της Β’ κατηγορίας νίκη-
σε με 3-1 σετ. 

Ο προπονητής της Γ. Πανταζό-
πουλος, σε δηλώσεις του μίλησε 
για δικαίωση των κόπων αθλητρι-
ών και διοίκησης, ενώ ο πρόεδρος 
του συλλόγου Γ. Καλογεράς σημεί-
ωσε: «Είμαστε απόλυτα ικανοποι-
ημένοι με την άνοδο στην Α’τοπική 
κατηγορία. Αξίζουν πολλά συγχα-
ρητήρια στις αθλήτριες και στους 
προπονητές μας. Η οργανωμένη 
και συστηματική δουλειά που γίνε-
ται στον Σύλλογό μας τα τελευταία 
χρόνια, απέδωσε καρπούς. Τώρα 
περιμένουμε και την ομάδα Κορα-
σίδων που τα πηγαίνει εξίσου καλά 
να καταφέρει να ανέβει κατηγορία. 
Στόχος μας για τη νέα χρονιά δεν 
είναι η διατήρηση στην κατηγορία 
και μόνο, αλλά και η διεκδίκηση μί-
ας υψηλής θέσης». 

Την απονομή των μεταλλίων έ-
κανε ο Δήμαρχος Διονύσου Γ. Κα-
λαφατέλης, ο οποίος σε συγχαρη-
τήρια επιστολή προς τον Σύλλογο, 
τον χαρακτηρίζει ως τον καλύτε-
ρο πρεσβευτή του Δήμου μας στο 
άθλημα του βόλεϊ αλλά και τον ελ-
ληνικό αθλητισμό γενικότερα και 
εύχεται στις αθλήτριες, τους προ-
πονητές και τα μέλη της διοίκησης, 
νέες και μεγαλύτερες επιτυχίες στο 
μέλλον.  

Στο μικροσκόπιο συμβάσεις και προμήθειες 
από 2 Μαΐου στους ΟΤΑ 


