
Το 2010 ομάδες πολιτών απ’ 
όλη την πόλη πήραν την πρω-
τοβουλία να ξεκινήσουν επα-
φές και να διεκδικήσουν τη Δη-
μοτική Αρχή στις εκλογές του ί-
διου χρόνου με συνθήκες Καλ-
λικράτη. Η κίνησή τους αυτή ο-
νομάστηκε ως γνωστόν Ενωτι-
κή Πρωτοβουλία και το στήσι-
μό της διήρκεσε κάτι λιγότερο 
από εννέα μήνες. Στο τέλος της 
κυοφορίας γεννήθηκε η Διοίκη-
ση του Δήμου στο Διόνυσο.

Δυόμιση χρόνια αργότερα, 
μέσα του 2013, κυοφορούνται 
και πάλι στο Δήμο Διονύσου ε-
παφές ανάμεσα σε κινήσεις, ο-
μάδες και πρόσωπα με στόχο 
και αυτή φορά τη διεκδίκηση 
του Δήμου στις αυτοδιοικητι-
κές εκλογές που αναμένεται να 
γίνουν του χρόνου το Μάιο. Τη 
στιγμή που γράφονται αυτές οι 
γραμμές έχουν κάνει την εμφά-
νισή τους στο προσκήνιο, οργα-
νωμένες, τουλάχιστον δύο κινή-
σεις πολιτών, που –αν και ξεκι-

νούν από διαφορετικές αφετη-
ρίες– επαγγέλλονται πάνω κά-
τω κοινές αρχές, κοινό όραμα 
και κοινές επιδιώξεις.

Για εντιμότητα μιλά η μία, για 
την ηθική και την αλήθεια στην 
πολιτική μιλά η άλλη. Για μια δι-
αφορετική προσέγγιση στη δια-
χείριση και διοίκηση του Δήμου 
μιλά η μια, για ρηξικέλευθο μο-
ντέλο μιλά η άλλη. Και οι δυο, 

τέλος, υποστηρίζουν ότι η συλ-
λογικότητα και η ισοτιμία ανά-
μεσα στους συνομιλητές είναι 
από τις βασικότερες προϋπο-
θέσεις για την ευόδωση των συ-
νεργασιών, την επιτυχή κάθο-
δο στις εκλογές, άρα και για τη 
διαφορετική πορεία του Δήμου 
(σ.σ. Η μη αναφορά στο ποια 
ακριβώς κίνηση υποστηρίζει τι, 
είναι σκόπιμη: Διαφορετικά θα 

ήταν μασημένη τροφή…).
Με βάση τα παραπάνω, γί-

νεται όλο και πιο φανερό ότι οι 
πιθανοί συνομιλητές –ένθεν και 
ένθεν– πρέπει να χρωστούν χά-
ρη στην Ενωτική Πρωτοβουλία. 
Χάρη στο πείραμα του 2010, 
όσοι προσέλθουν σε τραπέζι 
διαλόγου σήμερα και μέχρι το 
2014, θα πρέπει να έχουν κα-
τά νου ότι ευκαιριακές συγκολ-
λήσεις και συμμαχίες, λυκοφιλί-
ες και πισώπλατα μαχαιρώμα-
τα δεν σημαίνουν τίποτα άλ-
λο παρά πως ούτε αρχές –και 
μάλιστα κοινές– υπάρχουν ού-
τε όραμα. Έμειναν μονάχα οι ε-
πιδιώξεις. Το αμέσως επόμενο 
διάστημα –κι ας είναι καλοκαί-
ρι!– θα δείξει αν τα λόγια του 
καθένα είναι σταράτα, λίγα και 
καλά. 

Γιατί, ας μη γελιόμαστε, άλ-
λες οι συνθήκες πριν δυόμιση 
χρόνια και άλλες σήμερα. Τα 
χρόνια της αθωότητας τέλειω-
σαν. Και μάλιστα βίαια. 

Δεκαεννέα (19!) λόγους ακυρότητας ε-
πικαλείται η προσφυγή που ο Εξωραϊστι-
κός και Πολιτιστικός Σύλλογος Διονύσου 
άσκησε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 
στρεφόμενος κατά της  απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης σχετικά 
με τα Οικοδομικά Τετράγωνα ΑΛΦΑ στη 
Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

Ανάμεσα στους λόγους η «ισχνή  με 3-
2 πλειοψηφία του Τοπικού Συμβουλίου» 
που πήρε αντίστοιχη απόφαση, η έλλει-
ψη νομικής γνωμοδότησης από τη Νομι-
κή Υπηρεσία του Δήμου, αλλά και ο βαθ-
μός συγγενείας δύο εκ των 5 τοπικών συμ-
βούλων!!!

Στην προσφυγή του ο Εξωραϊστικός 
Σύλλογος υπεισέρχεται και στην ουσία 
της υπόθεσης με τα Οικοδομικά  Τετρά-

γωνα ΑΛΦΑ- από τη Νομαρχιακή απόφα-
ση του 1979 μέχρι σήμερα- ενώ υπενθυμί-
ζει και την ακύρωση, επίσης από την Α-
ποκεντρωμένη Διοίκηση, προηγούμενης 
σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου (σ.σ. για τυπικούς, εκείνη τη φο-
ρά, λόγους).

Για την ιστορία, να επαναλάβουμε εδώ 
πως η επίμαχη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου τον περασμένο Απρίλιο, που 
ελήφθη με ευρεία πλειοψηφία (31 ΝΑΙ -10 
ΟΧΙ), αναφέρει επί λέξει τα εξής:

Ο Δήμος Διονύσου αποφασίζει να ανα-
καλέσει ανά ΚΑΕΚ όλες τις δηλώσεις του 
στο Κτηματολόγιο που αφορούν σε ιδιο-
κτησίες ιδιωτών, οι οποίοι τις απέκτησαν 
νόμιμα μέχρι 31/10/2010 από την Εταιρεία 
Μαρμάρων, την Εθνική Τράπεζα και τον 

Οικ. Συνεταιρισμό «Ν. Αιολίς», στα Οικο-
δομικά Τετράγωνα 153Α, 154Α, 29Α, 31Α, 
67Α, 34Α και 41Α. Παράλληλα δεν ανακα-
λεί τις δηλώσεις του και δεν απεμπολεί τα 
δικαιώματά του για όσες ιδιοκτησίες στα 
Οικοδομικά Τετράγωνα  ΑΛΦΑ ανήκουν 
στα παραπάνω τρία Νομικά Πρόσωπα. 
Η απόφαση αυτή θα περιληφθεί στην α-
πογραφή της περιουσίας του Δήμου.

Αξίζει, τέλος, να επαναληφθεί ακόμα μια 
φορά πως η υπόθεση των ΑΛΦΑ απασχο-
λεί την Κοινότητα Διονύσου τα τελευταία  
τουλάχιστον 30 χρόνια: Με νομαρχιακή α-
πόφαση το 1979, το Σχέδιο του Διονύσου 
τύποις τροποποιήθηκε, στην ουσία όμως 
επεκτάθηκε, και όσα τετράγωνα μπήκαν 
στο Σχέδιο Πόλης ονομάστηκαν ΑΛΦΑ. 

Προσφυγή του Εξωραϊστικού  
και απάντηση Στάικου
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Ανακοινώνεται από το Νο-
μικό Πρόσωπο ΕΣΤΙΑ, πως οι 
αιτήσεις εγγραφών νηπίων 
στα παιδικά και βρεφονηπια-
κά τμήματα των Σταθμών του 
ΝΠ «Κοινωνική Προστασία Αλ-
ληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Δι-
ονύσου Η ΕΣΤΙΑ», θα υποβάλ-
λονται από Δευτέρα 17 Ιουνί-
ου 2013 έως Παρασκευή 5 Ιου-
λίου 2013 στο γραφείο του ΝΠ 
Κανάρη 3- Άνοιξη και κατά τις 
ώρες 09.30π.μ. -14.00 μ. μ. α-
πό Δευτέρα έως Παρασκευή . 

Παραλαβή σχετικών εντύ-
πων από τα Παραρτήματα 
των Παιδικών Σταθμών Α’ και 
Β’ Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης και 
Α’ Δροσιάς και Β’ Δροσιάς, κα-
θώς και από το Δημαρχείο Δι-
ονύσου, και τις κατά τόπους 
Δημοτικές Κοινότητες, το γρα-
φείο του ΝΠ στην Άνοιξη (Κα-
νάρη 3) και από τα ΚΕΠ του Δή-
μου Αγ. Στεφάνου και Δροσιάς. 
Επίσης τα έντυπα έχουν αναρ-
τηθεί και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Διονύσου.

Τηλέφωνα  
πληροφοριών

1. Γραφείο Άνοιξης
213- 2139808 

2. Γραφείο Αγ. Στεφάνου 
210-8141700

Ο Πρόεδρος του ΝΠ 
Εμμανουήλ Γαρεφαλάκης

Να σημειωθεί πως μαζί με 
την αίτηση, οι γονείς πρέπει να 
προσκομίζουν και τα παρακά-
τω δικαιολογητικά: 

1. Πιστοποιητικό Γέννησης 
νηπίου 

2. Βεβαίωση εργασίας και 
των δύο γονέων με μηνιαίες α-
ποδοχές και ωράριο εργασίας. 

3. Δήλωση Ν. 1599/86 πε-
ρί οικογενειακής κατάστασης 
η πιστοποιητικό οικογ. κατά-
στασης 

4. Πιστοποιητικό υγείας 
του νηπίου από τον παιδία-
τρο (το έντυπο χορηγείται α-
πό το Νομικό Πρόσωπο) και 

απαραίτητα φωτοτυπία της 
σελίδας εμβολίων του βιβλια-
ρίου υγείας του, με πρόσφα-
τη MANTOYX 

5. Αντίγραφο εκκαθαριστι-
κού Εφορίας τρέχοντος έτους 
( οικ. έτους 2013 ) ή αντίγρα-
φο της κατατεθείσας φορο-
λογικής δήλωσης (όταν υπο-
βληθεί)

6. Οποιοδήποτε στοιχείο α-
ποδεικνύει την μόνιμη κατοι-
κία των γονέων. (ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
Μισθωτήριο Συμβόλαιο κ.λπ.) 

7. Δήλωση ή βεβαίωση ερ-
γοδότη για την ασφάλιση της 
εργαζόμενης μητέρας τουλά-
χιστον τελευταίου τριμήνου 
(αφορά στους εργαζόμενους 
στον ιδιωτικό τομέα) 

8. Αποδεικτικό ασφαλιστι-
κού Ταμείου για τους ελεύ-

θερους επαγγελματίες και υ-
πεύθυνη δήλωση για την ερ-
γασία τους (έδρα επιχείρησης- 
αντικείμενο εργασίας με σφρα-
γίδα επιχείρησης) 

9. Για τους αλλοδαπούς α-
παιτείται άδεια νόμιμης παρα-
μονής. 

➘ Για τα παιδιά που φιλοξε-
νούνται ήδη, δεν απαιτείται Πι-
στοποιητικό γέννησης.

ΣημείωΣη: Βρεφικά τμήμα-
τα για τις ηλικίες από 18 μη-
νών έως 2,5 ετών λειτουργούν 
στα Παραρτήματα των Σταθ-
μών Α’ Δροσιάς, Β’ Δροσιάς και 
Άνοιξης. 

Συμπληρωματικά 
Δικαιολογητικά 

1) Διαζευγμένοι γονείς ή σε 
διάσταση: Προσκομίζεται βε-
βαίωση επιμέλειας δικαστηρί-
ου ή επίσημο συμφωνητικό 

2) Άτομο με αναπηρία: Προ-
σκομίζεται βεβαίωση πρωτο-
βάθμιας Υγειονομικής Επιτρο-
πής με ποσοστό 67% 

3) Άνεργοι γονείς: Προσκο-
μίζεται φωτοτυπία κάρτας α-
νεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση α-
πό τον ΟΑΕΔ πρόσφατη. 
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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
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Χρήσιμα

τηλέφωνα

Π Ε ρ ι φ Ε ρ Ε ι Ε Σ
Ούτε ένα ευρώ  

για την πυροπροστασία!
Ούτε ένα ευρώ δεν έχουν εισπράξει οι Περιφέ-

ρειες από το κράτος για την αντιπυρική προστα-
σία. Αυτό αναφέρει σε  επιστολή του προς τον 
πρωθυπουργό ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφε-
ρειών και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Σγουρός.

Όπως σημειώνει στην επιστολή ο κ. Σγουρός, 
αν και οι Περιφέρειες, στο πλαίσιο του Καλλικρά-
τη, έχουν επωμισθεί αρμοδιότητες συντονισμού 
και επίβλεψης του έργου της Πολιτικής Προστα-
σίας, δεν έχουν εξασφαλίσει μέχρι σήμερα τους 
απαραίτητους πόρους. Συγκεκριμένα, όπως α-
ναφέρεται, «την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο 
δεν έχουν εισπράξει κυριολεκτικά ούτε ένα ευ-
ρώ για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους».

Επίσης, σημειώνεται ότι πέρα από την έλλει-
ψη πόρων οι δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ «έχουν να α-
ντιμετωπίσουν τις αγκυλώσεις της γραφειοκρα-
τίας» και γίνεται αναφορά σε περιπτώσεις όπου 
οι δαπάνες λειτουργίας των μέσων που διέθε-
ταν οι Περιφέρειες στην πυρόσβεση δεν εγκρί-
θηκαν από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγ-
χου (ΥΔΕ).

Τέλος, επισημαίνεται η ανάγκη για αποτελε-
σματικό συντονισμό και ξεκάθαρο καθορισμό αρ-
μοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκομένων στην πυ-
ροπροστασία φορέων.

Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί: Αρχίζουν οι εγγραφές 17/6



«Θέλουμε ή όχι την αξιοποί-
ηση του ακινήτου του ΤΥΠΕΤ, 
στον Άγ. Στέφανο, που από το 
2000 ανήκει στο Δήμο Διονύ-
σου;» Σ’ αυτή την ερώτηση κλή-
θηκε να απαντήσει το Δημοτικό 
Συμβούλιο της πόλης στη συνε-
δρίασή του την Τρίτη 28 Μαΐ-
ου, έχοντας στη διάθεσή του 
τα παρακάτω στοιχεία:

Μια ημισέλιδη εισήγηση πε-
ρί μελέτης αξιοποίησης του χώ-
ρου, όπου περιλαμβανόταν σύ-
ντομο ιστορικό της υπόθεσης 
(ημερομηνία αγοράς, αναφορά 
στις φθορές από το σεισμό του 
1999 και τη φωτιά του 2009, α-
ναφορά επίσης σε προμελέτη 
αξιοποίησης του χώρου που α-
νατέθηκε το 2005 και παρελή-
φθη το 2009). 

Και τίποτα άλλο! Δικαίως 
λοιπόν ο δημοτικός σύμβου-
λος της Διοίκησης Ηλ. Παπα-
χαροφύλης αναρωτήθηκε: «Τι 
συζητάμε σήμερα; Την αξιοποί-
ηση του χώρου ως υφίσταται; 
Και με ποια μελέτη; Την προ-
μελέτη του 2005; Νέα μελέτη; 
Κάτι άλλο;»

Τα ερωτήματα που έβαλε, 
τα συμμερίστηκαν λίγο πολύ 
και συνάδελφοί του από πα-
ρατάξεις της μειοψηφίας.

Χαρακτηριστικές ήταν οι ε-
ρωτήσεις του Σ. Σωτηρίου 
(ΑΔΚ): Το κτήριο έχει υποστεί 
βλάβη από φωτιά και σεισμό. 
Είναι επισκευάσιμο; Συμφέρει 
η επισκευή του; Και αν όχι, αν 
το γκρεμίσουμε, μπορεί να βγει 
νέα άδεια, με το δεδομένο ότι 
βρίσκεται σε περιοχή που κιν-
δυνεύει να χαρακτηριστεί δα-
σική;

Αλλά και ο ανεξάρτητος Σπ. 
Σπηλιώτης και ο Α. Πασιπου-

λαρίδης (ΑΔΚ) και η Π. Ταου-
ξή (ΑΔΚ) από την πλευρά τους 
στάθηκαν ιδιαιτέρως στο πρό-
βλημα με τις δασικές εκτάσεις, 
που ταλαιπωρεί το Δήμο Διο-
νύσου και που απαιτεί άμεσο 
ξεκαθάρισμα, μια που σε τέ-
τοια έκταση βρίσκεται και το 
ΤΥΠΕΤ, άρα ουδείς γνωρίζει με-
τά βεβαιότητος αν και τι μπο-
ρεί να οικοδομηθεί στο σημείο 
εκείνο.

«Μέχρι σήμερα παίζονταν 
παιχνίδια συμφέροντος με το 
ΤΥΠΕΤ, γι’ αυτό και δεν έχει α-
ξιοποιηθεί. Εμείς, αν δεν υπάρ-

ξουν σαφείς προϋποθέσεις και 
εισήγηση για την αξιοποίηση 
αυτή, δεν ψηφίζουμε τίποτα», 
τόνισε από την πλευρά της η ε-
πικεφαλής της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης η Ζ. Σώκου, προχωρώ-
ντας μάλιστα σε συγκεκριμέ-
νη πρόταση με δυο σκέλη: Έ-
να μέρος του ΤΥΠΕΤ μπορεί να 
γίνει Γυμνάσιο - Λύκειο, ώστε 
να αποσυμφορηθούν τα σχο-
λικά κτήρια της πόλης ενώ το 
υπόλοιπο μπορεί να φιλοξενή-
σει αθλητικές και πολιτιστικές 
εγκαταστάσεις. 

Και όλοι οι παραπάνω αρνή-

θηκαν να δώσουν «λευκή επιτα-
γή σε μια εισήγηση χωρίς συ-
γκεκριμένες προθέσεις και στό-
χους, που έρχεται μόνο και μό-
νο για λόγους εντυπωσιασμού 
και προεκλογικής αγωνίας». Ζή-
τησαν μάλιστα αναβολή του θέ-
ματος και διαβούλευση με τους 
ντόπιους δημοτικούς και τοπι-
κούς συμβούλους του Αγ. Στε-
φάνου αλλά και με τους φορείς, 
ώστε να διατυπωθούν προτά-
σεις και να τεθεί προσανατολι-
σμός στο έργο.

Την εισήγηση της Διοίκησης 
στήριξε από τις μειοψηφίες – 
και έτσι το θέμα πέρασε κατά 
πλειοψηφία– μονάχα η Συμμα-
χία για τον Πολίτη, που μάλι-
στα δέχθηκε σφοδρή επίθεση 
από τον επικεφαλής της μεί-
ζονος κ. Πασιπουλαρίδη με α-
φορμή τη λίστα με τα επτά ση-
μεία που η Συμμαχία είχε θέσει 
ως προϋποθέσεις στη Διοίκη-
ση για να ψηφίσει τον προϋ-
πολογισμό, πριν από τρεις μή-
νες. Οι τόνοι, όπως ήταν φυ-
σικό, ανέβηκαν, με τους συμ-
βούλους της Συμμαχίας να κα-
ταγγέλλουν με τη σειρά τους 
τον κ. Πασιπουλαρίδη καλώ-
ντας τον να κοιτάξει τα του οί-
κου του και να μην ανακατεύ-
εται με τα εσωτερικά των άλ-
λων παρατάξεων.
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Αξιοποίηση ΤΥΠΕΤ Αγίου Στεφάνου: 
Ναι, αλλά με ποιους όρους;

Σύντομο ιστορικό
Η έκταση του ΤΥΠΕΤ στον Άγιο Στέφανο ανέρχεται στα 10,5 στρέμματα και, όπως ανέφε-

ραν όλες οι παρατάξεις, η αξιοποίησή τους αποτελούσε επί χρόνια κεντρικό σημείο στα προ-
εκλογικά προγράμματα των παρατάξεων. Το 2005 επί δημαρχίας Δ. Σακελλαρίου ανατέθη-
κε προμελέτη αξιοποίησης του χώρου που παραλήφθηκε το 2009 όταν Δήμαρχος ήταν ο Π. 
Βορριάς. Το 2010 το Δημοτικό Συμβούλιο του Αγ. Στεφάνου αποφάσισε την αξιοποίηση του 
ΤΥΠΕΤ με τη σύναψη δανείου ύψους 3 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανεί-
ων ή από τραπεζικό ίδρυμα, απόφαση στην οποία είχε διαφωνήσει, ως μειοψηφία πλέον, ο 
κ. Σακελλαρίου, μη θέλοντας, όπως είπε, να δεσμεύσει τον καλλικρατικό Δήμο.

Η Νίκη Δροσιάς πρωτοπορεί και πάλι 
με τα προγράμματα αθλητικής δραστηρι-
ότητας, αφού διοργανώνει και φέτος το 
καλοκαιρινό της CAMP. Μετά την περσι-
νή επιτυχία και ανταπόκριση φιλοδοξεί 
να προσφέρει στα παιδιά, ηλικίας από 
5 έως 17 ετών, ευχάριστες στιγμές κατά 
τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. 

Ο υπεύθυνος Μάνος Ζορμπάς, καθη-
γητής φυσικής αγωγής, γέννημα θρέμ-
μα της περιοχής μας, προπονητής πο-
δοσφαίρου στην ομάδα των ανδρών που 

συμμετείχαν στο πρωτάθλημα της Β’ κα-
τηγορίας, και υπεύθυνος Ακαδημιών, με 
το άρτια καταρτισμένο από επιστημονι-
κής πλευράς επιτελείο του, έχει ετοιμά-
σει νέα προγράμματα.

Οι δραστηριότητες που θα αναπτυ-
χθούν από 17 Ιουνίου έως 12 Ιουλίου, σε 
τέσσερις περιόδους ανά εβδομάδα, περι-
λαμβάνουν εκτός από ποδόσφαιρο, μπά-
σκετ, βόλεϊ, τένις, κολύμβηση, ιππασία, 
πολεμικές τέχνες, ελληνικούς χορούς, θα-
λάσσια μπάνια, εικαστικά, προβολές DVD. 

Το κόστος ανά άτομο και περίοδο, είναι 
45 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφω-
να: 6945597348 και 6983524635.

ΝικΗ ΔρΟΣιΑΣ: καλοκαιρινές δραστηριότητες από 17 Ioυνίου

Η μακέτα του ΤΥΠΕΤ σύμφωνα με τη μελέτη του 2005.
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Μετά από μαραθώνι-

ες και  σκληρές διαπραγ-
ματεύσεις, υπό τη σκιά 
των καταγγελιών τής α-
νεξάρτητης δημοτικής 
συμβούλου Β. κοροβέση 
περί συναισθηματικών 
εκβιασμών και πιέσεων 
σε βάρος της, με υποψή-
φιο της Δημοτικής Αρχής 
δημοτικό σύμβουλο της 
μειοψηφίας, με οριακές 
πλειοψηφίες και με την 
απειλή και μιας – τουλά-
χιστον- νέας προσφυγής 
για ακύρωση (όσον αφο-
ρά στην ΕΣΤΙΑ), από την 
Τετάρτη 5 Ιουνίου η ΕΣΤΙΑ 
έχει Προεδρείο και ο ΘΕΣ-
ΠΙΣ Αντιπρόεδρο.

Πιο συγκεκριμένα, η κ. 
Κοροβέση, και κατά τη 
διάρκεια της σχετικής 
συζήτησης αλλά και ό-
ταν ήρθε η ώρα να ψηφί-
σει, κατήγγειλε πως δέ-
χτηκε συναισθηματικούς 
εκβιασμούς και πιέσεις 
με στόχο τη θετική ψή-
φο της στις προτάσεις 
της Δημοτικής Αρχής, 
και δήλωσε χαρακτη-
ριστικά: «Είναι η πρώ-
τη και τελευταία φορά 
που υποκύπτω σε πιέ-
σεις και εκβιασμούς»!!! 

Επιπλέον, η Διοίκηση 
πρότεινε για τη θέση του 
Αντιπροέδρου της ΕΣΤΙ-
ΑΣ το δημοτικό σύμβου-

λο της Αδέσμευτης Δη-
μοτικής Κίνησης Γρ. Ίσ-
σαρη (σ.σ. κατά ασφα-
λείς πληροφορίες, ο κ. 
Ίσσαρης παρακολου-
θεί πλέον κανονικά και 
τακτικά και με ηγετικό 
ρόλο, τις εργασίες της 
παράταξης της Διοίκη-
σης. Είναι γνωστό εξάλ-
λου πως εδώ και μήνες έ-
χει διαφοροποιηθεί από 
τη μείζονα μειοψηφία με 
την οποία εξελέγη, χω-
ρίς πάντως καμιά επίση-
μη ανακοίνωση είτε περί 
ανεξαρτητοποίησης εί-
τε περί διαγραφής του). 
Η πρόταση αυτή της Δι-
οίκησης, συνιστά σύμ-
φωνα με τον ανεξάρτη-
το Γ. Ζυγούνα, λόγο α-
κυρότητας της απόφα-
σης, μια που ο νομοθέ-
της, όπως δήλωσε,  θέ-
λει να αποφευχθεί η ε-
μπλοκή άλλων παρατά-
ξεων- πλην Διοίκησης- 
στα Συμβούλια των Νο-
μικών Προσώπων των 
Δήμων. «Και θα εξαντλή-
σουμε κάθε περιθώριο 
για την ακύρωση τυχόν 
απόφασης που παραβι-
άζει αυτή τη βούληση», 
συμπλήρωσε ο συνάδελ-
φός του, επίσης ανεξάρ-
τητος Σπ. Σπηλιώτης.

Υποψήφιος και πάλι- 
μετά τις αποτυχημένες 

απόπειρες εκλογής του- 
για τη θέση του Προέ-
δρου της ΕΣΤΙΑΣ ήταν 
ο δημοτικός σύμβουλος 
Μ. Γαρεφαλάκης, πα-
ρά την πρόσφατη δήλω-
σή του: «Ας βρεθεί κά-
ποιος άλλος για τη θέ-
ση, μια που είναι φανε-
ρό πως δεν υπάρχει αρ-
κετή εμπιστοσύνη στο 
πρόσωπό μου από το 
Σώμα». Τη δήλωση αυ-
τή υπενθύμισαν αρκε-
τοί σύμβουλοι των πα-
ρατάξεων της μειοψη-
φίας, τονίζοντας πα-
ράλληλα πως το πρό-
βλημα δεν έγκειται στο 
πρόσωπο ή τις ικανό-
τητες του κ. Γαρεφαλά-
κη, αλλά «στις πρακτικές 
της Διοίκησης και  κυρί-
ως του Δημάρχου Διο-
νύσου Γ. καλαφατέλη, 
που εκμαυλίζουν συνει-
δήσεις, αλλοτριώνουν 
και αλλοιώνουν τις δημο-
κρατικές διαδικασίες και 
καταρρακώνουν την αν-
θρώπινη αξιοπρέπεια με 
μοναδικό στόχο τα ψη-
φαλάκια».

Στις παραπάνω κα-
ταγγελίες της μειοψη-
φίας, ιδιαιτέρως των α-
νεξάρτητων Γ. Ζυγούνα 
(πρώην Προέδρου της 
ΕΣΤΙΑΣ) και Σπ. Σπηλιώ-
τη, προστέθηκαν οι εκ-

κλήσεις της Συμμαχίας 
για τον Πολίτη, που ζή-
τησε έστω και την ύστα-
τη στιγμή, υποψηφιότη-
τες κοινής αποδοχής αλ-
λά και να δοθεί στις πα-
ρατάξεις της μειοψηφί-
ας ένα από τα δυο  Νο-
μικά Πρόσωπα, με επι-
κεφαλής τον Αντιπρόε-
δρο του Δ.Σ. Θ. Στάικο.

Τη διαφορετική της, 
τέλος, αντίληψη για τα 
Νομικά Πρόσωπα και 
τη λειτουργία τους κα-
τέθεσε η Λαϊκή Συσπεί-
ρωση που, διαφωνώ-
ντας με την επιχειρη-
ματικότητα που ανα-
πτύσσουν οι Δήμοι γύ-
ρω από την παιδεία, την 
πρόνοια, τον πολιτισμό, 
τον αθλητισμό κ.λπ., ζή-
τησε τα κοινωνικά αγα-
θά να παρέχονται σε ό-
λους τους δημότες δω-
ρεάν: «Όλες οι υπηρε-
σίες και όλοι οι εργαζό-
μενοι των Νομικών Προ-
σώπων να περάσουν ά-
μεσα στο Δήμο. Διαφο-
ρετικά γίνεστε διαχειρι-
στές της φτώχειας, της 
ανέχειας και της αντιλαϊ-
κής πολιτικής τής κυβέρ-
νησης», δήλωσε η επικε-
φαλής Ζ. Σώκου.

Για παιχνίδια και υ-
ποκρισία κατηγόρησε, 
από την άλλη πλευρά, 

τους συναδέλφους του 
της μειοψηφίας ο ανε-
ξάρτητος Θ. ροΐδης, και 
τους προέτρεψε να εξε-
τάσουν την πολιτική πο-
ρεία του κ. Γαρεφαλάκη, 
αλλιώς να μην παίζουν 
με την ανθρώπινη αξιο-
πρέπεια.

Η εκλογή τελικώς 
του κ. Γαρεφαλάκη ε-
πιτεύχθηκε με 19  θετι-
κές και 17 αρνητικές (Ο-
ΧΙ  και λευκές) ψήφους, 
για να ακολουθήσει αμέ-
σως μετά η εκλογή του 
Αντιπροέδρου της ΕΣΤΙ-
ΑΣ. Εκεί επιστρατεύθη-
κε η διπλή ψήφος του 
Προέδρου του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Τ. κα-
ρασαρλή, μια που η υ-
ποψηφιότητα Ίσσαρη 
είχε διχάσει κυριολεκτι-
κά το Σώμα, με 18 ΝΑΙ 
και 18 ΟΧΙ.

Τα πράγματα εν συ-
νεχεία εξελίχθηκαν λί-
γο πιο εύκολα για την ε-
κλογή Αντιπροέδρου του 
ΘΕΣΠΙ (σ.σ. υπενθυμί-
ζεται ότι σε περασμένο 
Δ.Σ. Πρόεδρος είχε εκλε-
γεί ο Ν. καρυστινός), με 
υποψήφια για τη θέση 
την Έφη Παπαχαρτο-
φύλη, η οποία και εξε-
λέγη με 23 θετικές και 
13 (συνολικά) αρνητι-
κές ψήφους.  

ΝΟΜικΑ ΠρΟΣωΠΑ 
Με πλήρες Προεδρείο, αλλά αναμένονται εξελίξεις

Επιμέλεια: Mαρία Χαζάπη

Μετά τη Σταμάτα, ήρθε 
η σειρά του Κρυονερίου να 
ξεσηκωθεί για την τοποθέ-
τηση κεραίας κινητής τηλε-
φωνίας μέσα στο δομημένο 
ιστό της πόλης και πάλι σε 
απόσταση αναπνοής από 
τα σχολεία.

Πιο συγκεκριμένα, με τη 
μαζική και δυναμική παρου-
σία 200 και πλέον κατοίκων 
από τη Δημοτική Κοινότητα 
Κρυονερίου πραγματοποιή-
θηκε το Σάββατο 8 Ιουνίου η 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
για τη λειτουργία κεραίας κι-
νητής τηλεφωνίας της WIND 
σε κατοικία της περιοχής, δί-
πλα στα σχολεία της πόλης.

Στη διάρκεια της συγκέ-
ντρωσης, την οποία οργά-

νωσαν οι Σύλλογοι Γονέων 
της περιοχής και  στην ο-
ποία παραβρέθηκαν οι ντό-
πιοι δημοτικοί σύμβουλοι και 
ο Δήμαρχος Διονύσου Γ. κα-
λαφατέλης, ο ιδιοκτήτης της 
οικίας ενημερώθηκε για την 
απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου να μην τοποθε-
τούνται κεραίες κινητής μέ-
σα στον οικιστικό και δομη-
μένο ιστό της πόλης.  Πλην 
όμως, ο ίδιος δήλωσε ενοικι-
αστής και άρα αναρμόδιος 
να προχωρήσει ή όχι στην 
απομάκρυνσή της, και προ-
έτρεψε το Δήμο να απευθυν-
θεί στη WIND. Από την άλλη 
πλευρά η εταιρεία, σύμφωνα 
με τον Πρόεδρο της Δημοτι-
κής Κοινότητας Μ. Λινάρδο, 

δεν προσήλθε σε καθορισμέ-
νη για την Παρασκευή  7 Ιου-
νίου συνάντηση στο Δήμο Δι-
ονύσου, ώστε να ενημερωθεί 
και εκείνη για τις αποφάσεις 
της πόλης.

Στον ιδιοκτήτη της κατοι-
κίας, τέλος, έχει δοθεί προθε-
σμία 20 ημερών για να προ-
βεί στις απαραίτητες ενέρ-
γειες αποξήλωσης της κε-
ραίας. Στο ίδιο διάστημα α-
ναμένεται να καθορισθεί νέα 
συνάντηση ανάμεσα σε εκ-
προσώπους της WIND και 
του Δήμου, ώστε να γίνει σα-
φής η θέση της πόλης. «Δι-
αφορετικά οι κινητοποιήσεις 
μας θα συνεχισθούν», δήλω-
σε στην Οδό Διονύσου ο κ. 
Λινάρδος. 

Κεραία κινητής στο Κρυονέρι: Μαζική η διαμαρτυρία
Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε η Έ-

νωση Γονέων Διονύσου όπου σημει-
ώνεται:

Πριν λίγο καιρό ήταν το Νηπιαγω-
γείο και το Δημοτικό της Σταμάτας.
Σήμερα είναι τα Σχολεία στο Κρυονέρι.

Ο κατάλογος δεν θα κλείσει, θα έ-
χει σίγουρα συνέχεια όσο το συμφέ-
ρον μιας Εταιρείας Κινητής Τηλεφω-
νίας και ενός ιδιώτη θα μπαίνει πάνω 
από το δικαίωμα για Ζωή των Παι-
διών μας.

Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να  α-
ποσύρει αμέσως όλες τις κεραίες που 
βρίσκονται κοντά σε σχολεία σαν μια 
ελάχιστη κίνηση ευαισθησίας για την 
ζωή και την υγεία των μαθητών του 
Δήμου μας και να λάβει όλα τα ανα-
γκαία μέτρα ώστε να μη γίνει άλλη 
φορά ούτε προσπάθεια νέας εγκα-
τάστασης.



η πρόσκληση από δύο ευρείες 
ομάδες συμπολιτών μας για 
συνεργασία στην προοπτική 
δημιουργίας νέας δημοτικής 
παράταξης, που θα διεκδικήσει 
τη δημοτική αρχή στις  

αυτοδιοικητικές εκλογές του 
2014, σηματοδοτεί στις εξελίξεις 
στο δήμο Διονύσου την παρούσα 
χρονική στιγμή.
Ήδη η Ομάδα Πρωτοβουλίας, όταν 
θα κυκλοφορήσει το παρόν φύλλο 

θα έχει ήδη πραγματοποιήσει την 
πρώτη της ανοιχτή συγκέντρωση 
την Τρίτη 18 ίουνίου στον Άγιο 
Στέφανο, ενώ 48 συνδημότες 
υπογράφουν την Πρόσκληση 
ελπίδας για τον Διόνυσο.

Έντονη κινητικότητα στο Δήμο
δέκα μήνες πριν τις εκλογές
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Πρόσκληση Ελπίδας 
στην πόλη  

από 48 συνδημότες
Πρόσκληση Ελπίδας για μιαν 

άλλη προοπτική στην πόλη, 
στη βάση ισότιμης συνεργα-
σίας και ουσιαστικού διαλό-
γου, απευθύνουν στους δη-
μότες Διονύσου 48 συμπολί-
τες, που τους τελευταίους μή-
νες μοιράστηκαν ανησυχίες και 
τη βούληση να δουλέψουν από 
κοινού για να δημιουργήσουν 
εξαρχής ένα νέο ρηξικέλευθο 
μοντέλο διοίκησης. Ολόκληρη 
η πρόσκληση, στην οποία κα-
λούνται όσοι συμμερίζονται 
τα παραπάνω, να συνδιαμορ-
φώσουν αρχές και πρόγραμμα 
μιας νέας δημοτικής παράτα-
ξης, έχει ως εξής:

Φίλες και Φίλοι Συνδημότες,

Είμαστε πολίτες που αγαπά-
με και ενδιαφερόμαστε για τον 
τόπο μας και αρνούμαστε να 
μένουμε πια σιωπηλοί. Δεν α-
ποδεχόμαστε τη στασιμότητα 
που εδώ και δυόμιση χρόνια έ-
χει επιβάλει μια αδρανής Δη-
μοτική Αρχή, ανίκανη να αντα-
ποκριθεί στις ανάγκες και τις 
προσδοκίες όλων μας.

Θέλουμε κάτι πολύ καλύτε-
ρο και πολύ περισσότερο από 
τα στοιχειώδη στην κοινωνική 
μέριμνα και αλληλεγγύη, την 
καθημερινότητα, το περιβάλ-
λον και τον πολιτισμό. Το διεκ-
δικούμε κι έχουμε την εμπειρία 
και τις ικανότητες για να το  πε-
τύχουμε.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η 
ισχύς βρίσκεται εν τη ενώσει. 
Αλλά όχι μόνο εκεί. Και στην ι-
σοτιμία, τη συλλογικότητα και 
την ύπαρξη ενός συγκεκριμέ-
νου ρεαλιστικού και κοινά απο-
δεκτού προγράμματος.

Κινητήριες και αδιαπραγμά-
τευτες αρχές μας η αποτελε-
σματικότητα, η ισονομία, η δι-
αφάνεια και η λογοδοσία. Και 
συνδετήρια δύναμη η ειλικρινής 

συνεργασία μας στο παρελθόν, 
για να αποτρέψουμε φαινόμε-
να αυταρχισμού, πελατειακών 
σχέσεων, κακοδιαχείρισης  και 
ιδιοτέλειας.

Έχουμε εκφράσει εδώ και 
καιρό την επιθυμία μας να αλ-
λάξει η υφιστάμενη κατάσταση 
στο Δήμο. Έχουμε τη βούληση 
να δουλέψουμε από κοινού για 
να δημιουργήσουμε εξ αρχής έ-
να νέο ρηξικέλευθο μοντέλο. Α-
ποφασίσαμε να προχωρήσου-

με μαζί για τα σημαντικά που 
μας ενώνουν.

Σύντομα θα δώσουμε στη δη-
μοσιότητα τις θέσεις μας και θα 
καλέσουμε σε ανοιχτή διαβού-
λευση όσους το επιθυμούν. Θα 
ανταποκριθούμε επίσης θετικά 
και σε όποιες προσκλήσεις άλ-
λων ομάδων πολιτών και κινή-
σεων. Είμαστε ανοιχτοί στις συ-
νεργασίες χωρίς ηγεμονισμούς.

Καλούμε λοιπόν όσους συμ-
μερίζονται τις παραπάνω ανη-

συχίες και επιδιώξεις, να συμ-
μετάσχουν μαζί μας στην τε-
λική διαμόρφωση των αρχών 
και του προγράμματος της νέ-
ας δημοτικής παράταξης.

15 Ιουνίου 2013

Βασιλειάδου Αγγελική
Βυτοπούλου Θεώνη 
Γεωργούλιας Δημήτρης 
Δημοπούλου Αδαμαντία
Ζαμάνης Διονύσης 
Ζορμπάς Μάνος
Ζωίδης Πέτρος
Θεοδώρου Ευαγγελία
Καμπέρος Γεράσιμος
Καρκούλης Νίκος
Κλήμης Νίκος
Κόκκαλης Γιώργος
Κοντογιώργος Χρήστος
Κουριδάκης Κωστής
Κουτρώνας Δημήτρης
Κρεμμύδας Εμμανουήλ
Κρητικός Θανάσης
Κριεμάδης Βαγγέλης
Κυπραίος Παντελής
Κωσταντίνου Βίκτωρας Παναγιώτης
Λάσκαρης Ηλίας
Μαγγίνας Μανώλης
Μιχιώτης Στέφανος
Μπαμπανίκας Δημήτριος
Μπέτση Ρίτσα
Μπριλάκης Γιώργος
Ντούντα Σούλα
Πανάγος Παναγιώτης
Πανουργιά Ρένα
Παπαϊωάννου Νίκος
Πέππα Αγγελική
Πετρόχειλος Ευάγγελος
Πολύζου Δήμητρα
ΡάικοςΔημήτρης
Ρούσσου – Σωτήρου Εύη
Σεφεριάδη Ελένη
Σταθόπουλος Παναγιώτης
Στάικος Θόδωρος
Στούπη Βάσω
Σωτηρίου Αιμιλία
Σωτηρίου Σακελλάριος
Ταουξή Καλλιόπη
Τσιλπιρίδης Ματθαίος
Τσούκας Παναγιώτης
Υφαντής Ηλίας
Φραντζή Ελένη
Χριστόπουλος Δημήτρης
Χρυσικάκης Παναγιώτης

Πρόσκληση για νέα δημοτική παράταξη
Πρόσκληση σε όσους ενδιαφέρονται για τη συγκρότηση νέ-

ας δημοτικής παράταξης στο Δήμο Διονύσου απευθύνει Ο-
μάδα Πρωτοβουλίας από συμπολίτες μας. Σημείο συνάντη-
σης το Πολιτιστικό Κέντρο του Αγ. Στεφάνου, την Τρίτη 18 Ι-
ουνίου στις 8 το βράδυ. Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση:

«Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να προτάξουμε τους ανθρώ-
πους και τις ανάγκες τους μπροστά από την διαχείριση και 
τα κέρδη.

Στοχεύοντας να συναντηθούμε με ένα πλατύ κοινωνικό ρεύ-
μα δυνάμεων, με όλο τον πλούτο της διαφορετικότητας στις 
καταβολές σε μια πορεία ανασυγκρότησης και επανασημα-
τοδότησης των κοινωνικών αξιών, στάσεων και συμπεριφο-
ρών προς όφελος των πολιτών 

Καλούμε

όσοι ενδιαφερόμαστε για την πόλη μας να συναντηθούμε 
για να συγκροτήσουμε δημοτική παράταξη στo πλαίσιο του 
Δήμου Διονύσου ανοιχτή σε όλες και όλους, που μαζί θα προ-
σπαθήσουμε να πραγματοποιήσουμε όσα τώρα διακηρύσ-
σουμε και άλλα που πιθανόν να προταθούν». 

Ομάδα Πρωτοβουλίας



Oδός ΔIONYΣOY6

Προτεραιότητες για το Διόνυσό μας

Tοπική ΕπικαιρότηταΕπιμέλεια: Mαρία Χαζάπη

Μετά από τρεις- θυ-
ελλώδεις- συνεδριάσεις 
στο Τοπικό Συμβούλιο 
Σταμάτας και τρεις ε-
πισκέψεις σε αντλιο-
στάσια ακαθάρτων της 
ΕΥΔΑΠ ανά την Αττική, 
το θέμα με την εγκατά-
σταση αντίστοιχου α-
ντλιοστασίου στη Στα-
μάτα ήρθε για συζήτη-
ση στην Επιτροπή Ποιό-
τητας Ζωής του Δήμου, 
την Πέμπτη 6 Ιουνίου. 
Με μια διαφορά: Ο τίτ-
λος μιλούσε για τη δω-
ρεάν παραχώρηση στην 
ΕΥΔΑΠ τμήματος δημο-
τικού ακινήτου για το 
αντλιοστάσιο, πράγμα 
που αποτελεί αντικείμε-
νο της Οικονομικής Επι-
τροπής. Αλλά η εισήγη-
ση κατέληγε να ζητεί 
τη χωροθέτηση στο ε-
πίμαχο σημείο, Μεγ. Α-
λεξάνδρου και Παπανι-
κολή, πράγμα που προ-
κάλεσε και τις αναμενό-
μενες αντιδράσεις των 
συμβούλων της μειοψη-
φίας.

Κι αυτή δεν ήταν η 
μόνη αστοχία, όπως ε-
πεσήμαναν οι δημοτικοί 
σύμβουλοι της μείζονος 
μειοψηφίας (ΑΔΚ) Αγγ. 
Πέππα, γηγενής Στα-
ματιώτισσα, και Π. Τα-
ουξή.

Ερωτήματα  
που ζητούν  
απαντήσεις

Τα ερωτήματα που 
έθεσαν οι παραπάνω 
σύμβουλοι επικεντρώ-
θηκαν:

1) Στη δωρεάν πα-
ραχώρηση δημοτικού 
ακινήτου σε μια κερ-
δοφόρα και εισηγμένη 
στο Χρηματιστήριο Ε-
ταιρεία που, επιπλέον, 
βαίνει γοργά προς την ι-
διωτικοποίηση. Ως αντι-
στάθμισμα («κίνηση κα-
λής θελήσεως» το χαρα-
κτήρισαν οι εκπρόσω-
ποι της Εταιρείας) για 
την παραχώρηση αυ-

τή, υποστηρίζει η Διοί-
κηση του Δήμου, η ΕΥ-
ΔΑΠ δεσμεύτηκε να ε-
ξυγιάνει το παρακείμε-
νο ρέμα και να διαμορ-
φώσει τον περιβάλλο-
ντα χώρο του αντλιο-
στασίου με πράσινο. 
Μόνο που, όπως αντέ-
ταξαν οι κυρίες Πέππα 
και Ταουξή, τα ρέματα 
ανήκουν στην αρμοδιό-
τητα της Περιφέρειας, 
η οποία δεν έχει δεχθεί 
ακόμη τέτοιο διακανο-
νισμό. 

2) Στη χωροθέτηση 
αυτή καθαυτή του α-
ντλιοστασίου, σε χώρο 
που βρίσκεται ακριβώς 
στην είσοδο της Προκο-
νήσου, του Ευξείνου Πό-
ντου και της Αμυγδαλέ-
ζας, 50 μέτρα από τη 
νέα εκκλησία και την 
κεντρική πλατεία της 
Σταμάτας. «Έχουμε ε-
ξασφαλίσει και πώς, ό-
τι στην πρώτη μεγάλη 
νεροποντή, δεν θα ση-
μειωθεί πλημμύρα και 
υπερχείλιση του αντλι-
οστασίου, και τα λύ-
ματα δεν θα ξεχυθούν 
στους δρόμους και στο 
ρέμα; Έχετε αναρωτη-
θεί γιατί η ΕΥΔΑΠ φτιά-
χνει τα αντλιοστάσια α-
καθάρτων πάντα δίπλα 
σε νερό- ποτάμι, θάλασ-
σα, ρέμα;», ρωτούσε ε-
πιμόνως η κ. Ταουξή. 
Με το επιπλέον δεδο-
μένο, ότι από τους κα-
τοίκους έχουν ήδη υπο-
δειχθεί εναλλακτικά ση-
μεία για την εγκατάστα-
ση μακριά από κατοικη-
μένες περιοχές.

3) Στην εξαίρεση της 
Αμυγδαλέζας από τη 
μελέτη αποχέτευσης, 
μια που σύμφωνα με 
το νόμο δίκτυο κατα-
σκευάζεται μόνο σε ε-
ντός Σχεδίου περιοχές. 
Ο νόμος αυτός, όμως, 
ουδέποτε αναφέρθηκε 
κατά τη συζήτηση, πα-
ρά τις σχετικές ερωτή-
σεις του Π. Χρυσικάκη, 

δικηγόρου και κατοίκου 
της περιοχής. Αντιθέ-
τως, οι παρόντες Αντι-
δήμαρχοι Ν. Παππάς 
και Δ. Σακελλαρίου ε-
πικαλούνταν στερεότυ-
πα τη διαβεβαίωση της 
ΕΥΔΑΠ πως «αποχέτευ-
ση σε εκτός Σχεδίου πε-
ριοχές δεν γίνεται».

4) Στον εκβιασμό της 
ΕΥΔΑΠ:  Ή αντλιοστά-
σιο εκεί ή η Σταμάτα δεν 
θα αποχετευθεί. «Δηλα-
δή, η αποχέτευση στο 
Δήμο Διονύσου, συνο-
λικού προϋπολογισμού 
39 εκατ. ευρώ, εξαρτά-
ται από το αντλιοστά-
σιο της Σταμάτας που 
θα εξυπηρετεί 300 σπί-
τια;» αναρωτήθηκε η κ. 
Πέππα.

5) Στην έλλειψη προ-
ηγούμενης ενημέρωσης 
των κατοίκων, με απο-
τέλεσμα το θέμα να συ-
ζητείται και να ξανασυ-
ζητείται  (σ.σ. και ακό-
μη δεν έχει έρθει στην 
Οικονομική Επιτροπή 
και στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο!). «Πάγια τακτι-
κή των Διοικήσεων είναι 
να φέρνουν τους Στα-
ματιώτες προ τετελε-
σμένων γεγονότων» δια-
μαρτυρήθηκε ο Π. Χρυ-
σικάκης, ενώ ο επίσης 
κάτοικος της περιοχής 
κ. Τσαφίτσας υπογράμ-
μισε: «Συστρατευθήκα-
με  χτες μαζί σας για έ-
να καλύτερο αύριο. Αν 
σήμερα πάρετε περί-
εργη απόφαση, θα μας 
χάσετε».

Αξίζει εδώ να σημει-
ωθούν και τα παρακά-
τω: Ο ντόπιος Αντιδή-
μαρχος Οικονομικών Ν. 
Πέππας στην παρέμ-
βασή του τάχθηκε υ-
πέρ της επέκτασης της 
αποχέτευσης και στην 
Αμυγδαλέζα, ενώ ανα-
ρωτήθηκε αν το προ-
σφερόμενο «δώρο» α-
πό την ΕΥΔΑΠ είναι αρ-
κετό ώστε να αντισταθ-
μίσει τη δωρεάν παρα-

χώρηση δημοτικής πε-
ριουσίας. Και κατέληξε: 
«Αν υπάρξει πρόβλημα 
με το αντλιοστάσιο, τό-
τε θίγει και μένα που έ-
χω την επιχείρησή μου 
στην πλατεία. Όμως εί-
ναι προτιμότερη η απο-
χέτευση, με την παράλ-
ληλη δέσμευση ότι θα γί-
νει και σε άλλα τμήματα 
της Σταμάτας, παρά τα 
λύματα να βγαίνουν ό-
πως σήμερα στους δρό-
μους με τα γνωστά α-
ποτελέσματα που θί-
γουν όλους μας».

Ενώ, με αφορμή τη 
συζήτηση για το αντλι-
οστάσιο στη Σταμάτα, 
η δημοτική σύμβουλος 
της Συμμαχίας για τον 
Πολίτη Λ. Παπαπανα-
γιώτου, ανέλαβε  να ξε-
καθαρίσει την εμπλοκή 
του ονόματός της στο 
αντλιοστάσιο του Αγ. 
Στεφάνου: Οικογενει-
ακό οικόπεδο, παρά 
τις  επίμονες επί σει-
ρά ετών προσπάθει-
ες, με δικηγόρο μάλι-
στα το δημοτικό σύμ-
βουλο της Διοίκησης Ν. 
καρυστινό,  δεσμεύτη-
κε από την ΕΥΔΑΠ για 
την κατασκευή αντλιο-
στασίου. «Αφού ό, τι κι 
αν κάναμε, δεν μπορέ-
σαμε να βγάλουμε την 
ΕΥΔΑΠ από τη μέση, 
τουλάχιστον προσπα-
θήσαμε να πετύχουμε 
την καλύτερη δυνατή 
τιμή», τόνισε η κ. Πα-
παπαναγιώτου. Και 
πρόσθεσε πως μεγα-
λύτερη ευκαιρία για α-

νάπτυξη και εκπολιτι-
σμό σε μια περιοχή α-
πό την αποχέτευση δεν 
υπάρχει.

Η ψηφοφορία στην 
Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής δεν επεφύλασσε 
ιδιαίτερες εκπλήξεις, 
μια που η εισήγηση της 
Διοίκησης για την κατα-
σκευή του αντλιοστασί-
ου στο δημοτικό ακίνη-
το πέρασε με 6 ψήφους 
υπέρ –Γ. κανατσούλης, 
Ν. Παππάς, Δ. Σακελ-
λαρίου, Θ. Σαραντάκη, 
κ. Παλιγγίνης, Λ. Πα-
παπαναγιώτου–  και 
δύο κατά.

Από την παραπάνω 
συζήτηση συγκρατούμε 
και τούτο: Τη διαμαρτυ-
ρία του κ. Πατσέα, κα-
τοίκου της περιοχής, 
που τόνισε: «Πίσω από 
μας, που σήμερα ήρθα-
με εδώ, βρίσκονται και 
δεκάδες κατοίκων. Έ-
να κατάλαβα: Πως ό-
ποιος έχει αντίθετη ά-
ποψη, εδώ μέσα απα-
ξιώνεται. Εγώ μένω στα 
60 μέτρα από το αντλι-
οστάσιο. Τις εναλλακτι-
κές προτάσεις ούτε να 
τις ακούσετε. Ακούστε 
όμως τους κατοίκους. 
Κι αν δεν μπορείτε, α-
φήστε μας απέξω από 
την αποχέτευση». 

Το θέμα αναμένεται 
να έρθει προς συζήτη-
ση σύντομα στην Οι-
κονομική Επιτροπή και 
στο Δ.Σ. όπου πιθανο-
λογείται ότι θα υπάρξει 
και νέος γύρος αντιπα-
ραθέσεων.

Πράξη 4η στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΑΝΤΛιΟΣΤΑΣιΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ



Τετάρτη 13 Ιουνίου 2013
Προς την εφημερίδα 
Οδός Διονύσου

ΑΝΟΙΚΤΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Υπό άλλες  συνθήκες 
θα έλεγα ότι χαίρομαι ι-
διαίτερα που τη σκυτάλη 
της προστασίας του πε-
ριβάλλοντος και των κοι-
νοχρήστων χώρων πήρε 
στα χέρια του ένας μαζι-
κός φορέας της περιοχής 
και συγκεκριμένα ο Εξω-
ραϊστικός και Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Διονύσου. 
Αλλά…

Διάβασα την με ημερο-
μηνία 22-4-2013 διαμαρ-
τυρία-παρέμβαση του 
συλλόγου αυτού προς 
τον Δήμο Διονύσου.

Διάβασα επίσης και 
την με ημερομηνία 2-
5-2013 προσφυγή του 
στον Γενικό Γραμματέα 
της Περιφέρειας.

Φιλότιμη πραγματικά 
η προσπάθεια του συλ-
λόγου και του προέδρου 
του αλλά φοβάμαι πως 
και καθυστερημένη είναι 
και σε λάθος κατεύθυνση 
κινείται και υπολήψεις θί-
γει αναίτια.

Έχω την άποψη ότι εί-
ναι καθυστερημένες οι α-
ντιδράσεις για την προ-
στασία του περιβάλλο-
ντος γιατί έπρεπε να εκ-
δηλωθούν πριν τουλάχι-
στον 35 χρόνια όταν υ-
πήρχε ακόμη το «παρθέ-
νο δάσος Διονύσου» ό-
ταν με το διάταγμα του 
1979 έγινε καθορισμός 
των όρων δόμησης της 

περιοχής Διονύσου. 
Όταν με το διάταγμα 

αυτό εξουδετερώθηκε η 
απόφαση του Υπουρ-
γού Γεωργίας που είχε ό-
ριο κατάτμησης τα τέσ-
σερα (4) στρέμματα για 
2.700 στρέμματα και όχι 
για 3.320 που αυθαίρε-
τα επεκτάθηκε το σχέδιο 
πόλεως του 1962 εντός 
του οποίου και η έδρα 
του συλλόγου και προ-
φανώς και κατοικίες με-
λών. Αυτά τα 600 περί-
που στρέμματα σε ποια 
οικόπεδα άραγε αναλο-
γούν; Πόσες παράνομες 
άδειες οικοδομής έχουν 
εκδοθεί; Ας αναρωτη-
θούν οι παρεμβαίνοντες. 
Και αυτό δεν το λέω εγώ. 
Το γνώριζε η Κοινότητα 
από το 1983.

Γιατί δεν το προέβαλ-
λε; Για να μην βάλει σε 
περιπέτειες 800 οικογέ-
νειες δημοτών ή μελλο-
ντικών δημοτών προς ό-
φελος απλώς των προη-
γούμενων του Συνεταιρι-
σμού ιδιοκτητών, όχι του 
Δημοσίου. Γιατί κάθε ιδέα 
ιδιοκτησίας του Δημοσί-
ου έχει αποκλεισθεί ολο-
κληρωτικά στην περιοχή 
με την 1230/91 απόφα-
ση του Αρείου Πάγου. Η 
Κοινότητα προστάτευσε 
τους ανύποπτους και α-
ναίτιους ιδιοκτήτες των 
πράγματι παράνομων 
οικοπέδων.

Είναι λάθος η κατεύ-
θυνση που κινείται ο Σύλ-
λογος.

Πριν και ο Σύλλογος 
ακολουθήσει τις μεγα-
λόστομες, ανιστόρητες 

και αυθαίρετες κραυγές 
κάποιων για τους δή-
θεν Κοινόχρηστους Χώ-
ρους, θα έπρεπε να με-
λετήσει τις δύο (2) δικα-
στικές πραγματογνωμο-
σύνες και την πραγματο-
γνωμοσύνη Ρόκκου, που 
είμαι σίγουρος πως κα-
νένας δεν την έχει δια-
βάσει απ’ αυτούς που 
την επικαλούνται. Γιατί 
άλλα πράγματα διαπι-
στώνει η πραγματογνω-
μοσύνη αυτή. Να διαβά-
σει και τις δικαστικές α-
ποφάσεις που εκδόθη-
καν και στηρίχτηκαν πά-
νω σ’ αυτές.

Και οι δικαστικές απο-
φάσεις είναι χρονολογι-
κά: 1)η 69/2006 απόφα-
ση του Αρείου Πάγου, 
2)η 149/2010 τελεσίδικη 
απόφαση του πολυμε-
λούς Πρωτοδικείου Αθη-
νών και 3)η 3070/2011 α-
πόφαση του Εφετείου Α-
θηνών.

Επειδή θέλω να πι-
στεύω ότι ο Σύλλογος και 
το Συμβούλιό του κινού-
νται από ανιδιοτέλεια και 
προφανώς πείσθηκαν α-
πό τις μεγαλοστομίες άλ-
λων που εν γνώσει τους 
ανακινούν ανύπαρκτο 
θέμα, καλό είναι να σχη-
ματίσει ο κ. Μπομπής δι-
κή του άποψη βάσει των 
δικαστικών αποφάσεων 
και των τριών (3) εκθέ-
σεων πραγματογνωμο-
σύνης.

Περιουσία ιδιωτική εί-
χε ο Δήμος Διονύσου, 
43.022,65 τ.μ. που του 
κληροδότησε η Κοινότη-
τα αλλά με εσκεμμένα ε-

σφαλμένες ενέργειες την 
απώλεσε αμετάκλητα.

Έχει δημόσια περιου-
σία (κοινόχρηστους χώ-
ρους και χώρους για ανέ-
γερση κοινωφελών εγκα-
ταστάσεων) που ρητά 
καθορίζονται με τα κατά 
καιρούς Σχέδια Πόλεως. 
Η περιουσία όμως αυτή 
δεν εκτείνεται στα χαρα-
κτηρισμένα ως οικοδομή-
σιμα Ο.Τ. με το στοιχείο 
Α΄ δίπλα στον αριθμό. Υ-
πάρχουν πολλαπλάσι-
ας έκτασης Ο.Τ. Α΄ του 
Δήμου και των δημόσιων 
φορέων.

Επειδή ο Δήμος αδρα-
νεί σκανδαλωδώς να τα 
ανεύρει, να τα παραλά-
βει και να τα αξιοποιή-
σει, ας βοηθήσει ο Σύλλο-
γος που φαίνεται να εν-
διαφέρεται για τη δημο-
τική περιουσία, να ανα-
κτηθούν αυτοί οι υπαρ-
κτοί χώροι από το Δήμο 
και να μη κορυβαντιούν 
οι διάφοροι παράγοντες 
στις πλάτες ανύποπτων 
πολιτών και επί άσχετων 
οικοπέδων.

Επιτέλους, το Σύνταγ-
μα προστατεύει την ιδιο-
κτησία και η λοιπή νομο-
θεσία την αξιοπρέπεια 
και την τιμή και την υπό-
ληψη των πολιτών.

Η υπομονή και η ανο-
χή έχει όρια και έχουν αυ-
τά ξεπερασθεί.

Και μια αναγκαία υπό-
δειξη: Να βγει δημοσίως 
ο κ. Μπομπής και με α-
ναλυτική έκθεση να πει 
στον κόσμο με ποιο τρό-
πο οι ιδιοκτησίες μας (τα 
Ο.Τ. Α) περιήλθαν στην 
ιδιοκτησία του Δήμου, 
και όχι γενικά και αόρι-
στα. Ούτε με την επί-
κληση των παράνομων 
και αυθαίρετων ενεργει-
ών τού τέως Δημάρχου 

του τέως Δήμου Διονύ-
σου που ενήργησε αυτο-
γνωμόνως. Και παρά την 
αντίθετη άποψη των Υ-
πηρεσιών και του Δη-
μοτικού Συμβουλίου και 
χωρίς να έχει καμία αρ-
μοδιότητα, δήλωσε ιδιο-
κτήτη το Δήμο επί των 
περιουσιών τρίτων.

Αυτή την αυθαιρεσία, 
αυτό το είδος «νομιμότη-
τας» επιχειρεί να υπερα-
σπιστεί ο κ. Μπομπής;

Και μια τελευταία πα-
ρατήρηση: Στις δικα-
στικές αποφάσεις, ό-
πως μου επισημαίνουν 
οι γνώστες, νομικοί, δεν 
διαβάζουμε μόνο το ΔΙΑ 
ΤΑΥΤΑ, διαβάζουμε και 
το σκεπτικό τους. Και α-
πό τις εκθέσεις πραγμα-
τογνωμοσύνης δεν δια-
βάζουμε μόνο τον τίτ-
λο και το όνομα του συ-
ντάκτη.

Αναφέρεται επίσης 
στην εισήγηση της κ. Κα-
κούρη στο Τοπικό Συμ-
βούλιο. Αλήθεια, η κ. Κα-
κούρη έχει μελετήσει το 
σύνολο της την πραγμα-
τογνωμοσύνης Ρόκκου; 
Σίγουρα όχι με τα ερω-
τήματα που θέτει. Επί-
σης είναι προφανές ότι 
δεν γνωρίζει την νομοθε-
σία του Ν.Σ.Κ. για να ζη-
τεί γνωμοδότηση για ε-
μπράγματα δικαιώματα 
ενός Ο.Τ.Α.

Το «καθήκον αληθείας» 
αποτελεί και γενική αρχή 
του Δικαίου και σεις το 
παραβαίνετε κ. Μπομπή. 
Από την εν συνεχεία πο-
ρεία σας θα κριθεί αν εν-
συνείδητα ή ασυνείδητα.

Με εκτίμηση
Θεόδωρος Στάικος 

Δημοτικός Σύμβουλος
Και ιδιοκτήτης 
σε Ο.Τ. AΛΦΑ
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Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Διονύσου

Επιμέλεια: Mαρία Χαζάπη

Σ’ αυτές τις εκτάσεις αποκτήθηκαν διαχρο-
νικά με νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίες από ιδι-

ώτες, και σε κάποια από αυτά ανεγέρθηκαν κατοικίες. Η προηγούμενη Δι-
οίκηση Δαρδαμάνη δήλωσε συλλήβδην τα ΑΛΦΑ στο Κτηματολόγιο ως περι-
ουσία του Δήμου- μαζί και τα σπίτια των παραπάνω ιδιοκτητών, που έτσι 
θεωρούνταν καταπατητές! Ο καλλικρατικός Δήμος Διονύσου κλήθηκε, στο 
πλαίσιο της απογραφής της περιουσίας του, να επαναβεβαιώσει τη δήλωση 
στο Κτηματολόγιο με αποτέλεσμα δυο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλί-
ου, που προστάτευαν τους ιδιώτες ιδιοκτήτες αλλά και δεν απεμπολούσαν 
τους Κοινόχρηστους που πραγματικά ανήκαν στο Δήμο.

Απαντώντας στην προσφυγή,  ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλί-
ου, κάτοικος στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου και «φερόμενος ως ιδιοκτή-
της», σύμφωνα με την προσφυγή του Συλλόγου, Θ. Στάικος απέστειλε στην 
Οδό Διονύσου ανοιχτή επιστολή, που δημοσιεύεται παρακάτω:

Προσφυγή του Εξωραϊστικού  
και απάντηση ΣτάικουΟ.Τ. ΑΛΦΑ:

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Την ώρα που τυπώνονταν αυτές οι γραμμές, η 
«Οδός Διονύσου» πληροφορήθηκε ότι το ΙΕΚ Α-
γίου Στεφάνου επιτέλους μετεγκαθίσταται στα 
σχολεία πρώην Καργάκου, στις 6 Ιουλίου.

Επί του πιεστηρίου
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Ε Π Ι Σ ΤΟΛΗ

κΟΥΝΟΥΠιΑ
Ατομικά μέτρα προστασίας

Χρήσιμες πληροφορίες για την προστασία από τα κουνούπια 
και τους ιούς που μεταδίδονται από τα τσιμπήματά τους (ιός 
του Δυτικού Νείλου, ελονοσία, κ.λπ.), δίνει στους πολίτες η Δ/
νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Αν. Αττικής και 
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου.

• Χρήση κατάλληλων ενδυμάτων. Ρούχα που καλύπτουν ό-
σο περισσότερο γίνεται το σώμα, κατά προτίμηση ανοιχτόχρω-
μα και φαρδιά.

• Χρήση εντομοαπωθητικών (αντι-
κουνουπικά). Εφαρμόζονται στα α-

κάλυπτα μέρη του σώματος και στα 
ρούχα.  Ο χρόνος δράσης τους εί-
ναι από 1 έως 4-5 ώρες ανάλογα 
με την περιεκτικότητα σε δραστι-

κή ουσία. Κατά την εφαρμογή τους 
θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδη-

γίες χρήσης τους. Να μην απλώνονται  σε 
ερεθισμένο ή με πληγές δέρμα.

*Αν υπάρξει ερεθισμός διακόπτεται η χρήση τους.
*Στα παιδιά,  η επάλειψη γίνεται από ενήλικα.
*Τα εντομοαπωθητικά απλώνονται μετά από το αντηλιακό. 
• Προσοχή από το σούρουπο μέχρι το χάραμα, ώρες κατά 

τις οποίες τα περισσότερα είδη κουνουπιών τσιμπούν.
Επιπλέον και για τη δική μας προστασία
• Χρήση αντικουνουπικών πλεγμάτων (σήτες) στα ανοίγ-

ματα του σπιτιού (παράθυρα, φεγγίτες, αεραγωγούς τζακιού)
• Χρήση εντομοκτόνων στον αέρα: αεροζόλ, ταμπλέτες, ε-

ξατμιζόμενο διάλυμα, σπιράλ (φιδάκι). Αυτά δεν πρέπει να ε-
φαρμόζονται στο δέρμα.

• Χρήση κουνουπιέρας κατά τον ύπνο, κυρίως των παιδιών, 
σε περιοχές με μεγάλη πυκνότητα κουνουπιών 

• Χρήση ανεμιστήρα ή κλιματιστικού. Ο δροσερός αέρας μει-
ώνει τη δραστηριότητα των κουνουπιών αλλά δεν τα σκοτώνει. 
Η χρήση ανεμιστήρων δυσχεραίνει την προσέγγιση των εντόμων

• Χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώματος για το φωτισμό ε-
ξωτερικών χώρων (προσελκύουν λιγότερο τα κουνούπια).

Συμμαχία για τον Πολίτη: Συνάντηση για τη Δ.Κ. Διονύσου
Πραγματοποιήθηκε την Πέ-

μπτη 30 Μαΐου στην Άνοιξη η 
πρώτη από τις προγραμματι-
σμένες συναντήσεις της δημο-
τικής παράταξης Συμμαχία για 
τον Πολίτη, με στόχο την κα-
ταγραφή των προβλημάτων σε 
κάθε Δημοτική Κοινότητα, την 
ενημέρωση και εν συνεχεία τη 
διαμόρφωση συγκεκριμένης ά-
ποψης, την οποία η παράταξη 
θα επικοινωνήσει με τους πο-
λίτες.

Η αρχή έγινε από τη Δημοτι-
κή Κοινότητα Διονύσου, συνά-
ντηση στην οποία παραβρέθη-
καν ο Πρόεδρος της Συμμαχίας 
Π. Βορριάς, οι 4 δημοτικοί σύμ-
βουλοι, ο τοπικός Ν. Αντάπα-
σης, ο πρόεδρος του Εξωραϊ-
στικού Πολιτιστικού Συλλόγου 
Διονύσου κ. Μπομπής, ο Αντ. 
Σαρρής κ. ά. 

Η συζήτηση περιστράφηκε 

κατ’ αρχάς γύρω από τα θέ-
ματα φυσικού περιβάλλοντος 
που απασχολούν το Διόνυσο, 
τα οποία όπως συνομολογήθη-
κε έχουν γενικότερη σημασία 
που υπερβαίνει και τον ευρύ-
τερο Δήμο Διονύσου, και αφο-
ρούν στο Λεκανοπέδιο, μια που 
η περιοχή ανήκει στον έναν α-
πό τους δυο πνεύμονες πρασί-
νου της Αττικής, την Πεντέλη.

Ειδικότερα, απόψεις και θέ-
σεις εκφράστηκαν για το ΤΥ-
ΠΕΤ και το Δάσος στην καρδιά 
της πόλης, το Κόκκινο και το 
Πλατύ Χωράφι, τα Αλεξανδρέ-
ικα και τα Οικοδομικά Τετρά-
γωνα ΑΛΦΑ.

Στο θέμα του ΤΥΠΕΤ η Συμ-
μαχία, σύμφωνα και με το κεί-
μενο εργασίας που δημοσιο-
ποιήθηκε, κατ’ αρχάς συμφω-
νεί να παραμείνει  η παρούσα 
χρήση της κατασκήνωσης, ενώ 

διαφωνεί με το ενδεχόμενο πο-
λεοδόμησης της έκτασης. Και 
προτείνει παρέμβαση της πο-
λιτείας, που θα μπορούσε να 
παραχωρήσει στο ΤΥΠΕΤ άλλη 
έκταση, ίση με αυτή που σήμε-
ρα κατέχει στο Διόνυσο, αξιο-
ποιώντας το θεσμό της Τράπε-
ζας Γης.

Την ίδια θέση- της μη πολε-
οδόμησης- υιοθετεί η Συμμα-
χία και για το Δάσος, προτεί-
νοντας και πάλι την αξιοποίηση 
του θεσμού της Τράπεζας Γης.

Να παραμείνει ως έχει ο δα-
σικός χαρακτήρας του κόκκι-
νου Χωραφιού, αλλά και να υ-
ποστηριχθεί η θέση των ιδιο-
κτητών ώστε να μπει στο Σχέ-
διο το Πλατύ Χωράφι μετά α-
πό ακριβή οριοθέτηση της πε-
ριοχής ένταξης, είναι δύο ακό-
μη συμπεράσματα από τη συ-
νάντηση της Συμμαχίας.

Για τα Αλεξανδρέικα «θέση 
μας είναι ότι αποτελεί ηθική υ-
ποχρέωση όλων η στήριξη της 
επιδίωξης των κατοίκων για έ-
νταξη στο Σχέδιο Πόλης.  Προ-
ϋπόθεση, η ακριβής οριοθέτη-
ση της περιοχής ένταξης». 

Ενώ για τα Ο.Τ. ΑΛφΑ που 
«αποτελούν σύνθετη και περί-
πλοκη περίπτωση» η Συμμα-
χία αναγνωρίζει ότι υφίσταται 
«κοινωνικό ζήτημα» με όσους έ-
χουν ήδη αγοράσει και κτίσει ε-
κεί και δηλώνει πως θα συνεχί-
σει τη σχετική συζήτηση.

Αποφασίσθηκε, τέλος, να ε-
παναληφθεί η συζήτηση με την 
παρουσία στελεχών του Οργα-
νισμού της Αθήνας για περαιτέ-
ρω ενημέρωση, να συζητηθούν 
επιπλέον τα θέματα δομημένου 
περιβάλλοντος και να τεθούν οι 
απόψεις της παράταξης σε δια- 
βούλευση.

Με απόφαση Δημάρ-
χου, μετά και τη συνά-
ντηση με φαρμακοποι-
ούς της πόλης, θα λει-
τουργούν εφημερεύο-
ντα και διημερεύοντα 
φαρμακεία, που θα κα-
λύπτουν τις ανάγκες 
των πολιτών σε 24ω-
ρη βάση.

Το ωράριο λειτουργί-
ας των φαρμακείων του 
Δήμου Διονύσου και για το διάστημα από 1 Ιουνίου μέχρι 
τις 31 Ιανουαρίου 2013 έχει ως εξής:
Δευτέρα - Παρασκευή:  08.30 - 14.30 και 17.30 - 20.30
Σάββατο:  09.00 - 14.30 (προαιρετικά)
Οι υπόλοιπες ώρες και συγκεκριμένα:
Δευτέρα - Παρασκευή: 14.00 - 17.30 και 
20.30 - 08.30 της επομένης
Σάββατο: 14.30 - 08.30 της επομένης
κυριακή:  08.30 - 08.30 της Δευτέρας

Θα καλύπτονται εκ περιτροπής από ένα φαρμακείο 
του Δήμου.

Η ακριβής τήρηση του ωραρίου αποτελεί υποχρέωση 
όλων των φαρμακείων του Δήμου Διονύσου. Η πιστή ε-
φαρμογή του αποτελεί υποχρέωση του Δημάρχου σε συ-
νεργασία με το πενταμελές εκλεγμένο όργανο του τομέα 
των φαρμακείων του Δήμου.

Οι πίνακες του ωραρίου των φαρμακείων σε 24ωρη 
βάση συντάσσονται με ευθύνη του οικείου οργάνου των 
φαρμακοποιών του Δήμου. Η ανάρτησή τους είναι υπο-
χρέωση του κάθε φαρμακοποιού. Αντίστοιχα ο Δήμος υ-
ποχρεούται να χρησιμοποιεί κάθε μέσον για την πλήρη 
ενημέρωση των πολιτών και να αξιοποιεί κάθε δυνατό-
τητα για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας 
των φαρμακείων.

24ωρη κάλυψη με φαρμακεία
στο Δήμο Διονύσου


