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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..3η/2015..  

της ..20/01/2015.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..12/2015.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..20ης/01/2015.. της ..3ης/2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..20η Ιανουαρίου 2015.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:00.. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
..1258/16-01-2015.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά και 
στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις 
διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία 
και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.∆.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδοµένου      
ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..27.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Πρόεδρος. 
2.  ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 
3.  ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
4.  ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
5. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
6. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
7.  ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
8.  ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ. 
9. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
10. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
12. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
13. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ      
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

14. ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
15. ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
16. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
17. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
18. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
19. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
20. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
21. ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
23. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
24. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
25. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
26. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙ∆ΩΝ. 
27. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
2.   ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
3.   ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
4.   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
7.   ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
8.   ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΠΑΡΗ). 
9.   ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
10. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
11. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
12. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
13. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
14. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση  παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. 
Πιπέρης Χαράλαµπος, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ,  
ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Χριστόπουλος ∆ηµήτριος, ο Πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εµµανουήλ. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ.κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος, Αλεξανδρής ∆ηµήτριος, Ζώτου Βασιλική (Βάνα), Ίσσαρης 
Γρηγόριος και Φωτάκης Ιωάννης απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης, Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία, Πέππα Αγγελική, Χρονόπουλος 
Πέτρος,  Αγγέλικα Παρασκευή (Παρή),  Καγιαλή Ελπίς, Καλαφατέλης Ιωάννης και Χιώτης 
∆ηµήτριος προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. 

• Η ∆.Σ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 9ου θέµατος. 
Απόντες: 
•  Οι ∆.Σ. κ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης και Χιώτης ∆ηµήτριος απουσίαζαν κατά τη διάρκεια εκλογής  
του Αντιπροέδρου στο 2Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ απουσίαζε κατά τη διάρκεια εκλογής  του Προέδρου και του 
Αντιπροέδρου στο 2Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Ράικος ∆ηµήτριος και Κριεµάδης Στέφανος απουσίαζαν κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του Ε.Η.∆. , του 1ου   και 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
Αποχωρήσεις: 
• Η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή αποχώρησε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 
• Ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε κατά την εκλογή του τακτικού µέλους στο 1ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησε κατά την εκλογή του τακτικού µέλους στο 2ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέµατος. 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση 
των πρακτικών. 

� Το 9ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο: «Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη της άδειας 
για την προσωρινή σύνδεση της εταιρείας ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε.» προτάθηκε από τον Πρόεδρο 
του ∆.Σ., να συζητηθεί µετά το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, λόγω της παρουσίας στη 
συνεδρίαση του ενδιαφεροµένου κ. Μουστακάτου. 

 
  ..Αριθ. Απόφασης:  ..12/2015.. 
 

� ΘΕΜΑ  7ο:  α) «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ». β)  Έγκριση 
παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου. 

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..7ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 
Aντιδήµαρχο Τεχνικών υπηρεσιών, Υποδοµών, Χωροταξίας & Πολεοδοµίας κ. Λυρούδια Ευάγγελο, 
για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος.  
 
Ο  Αντιδήµαρχος  κ. Λυρούδιας Ευάγγελος είπε τα εξής: 
 
Σχετ:  

� Η υπ’αριθµ 65/2012 ΑΟΕ έγκρισης της δαπάνης, διάθεσης της πίστωσης και κατάρτισης 
των όρων του διαγωνισµού 
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� Η υπ’αριθµ. 209/2012 ΑΟΕ  έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισµού 
� Η υπ’ αριθµ. 218/2013 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014. 
� Η υπ’ αριθµ. 233/13 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Προϋπολογισµού έτους 2014  
� Η υπ’αριθµ. 31416/17-10-2012 σύµβαση του ∆ήµου ∆ιονύσου για την εκτέλεση του 

έργου του θέµατος ποσού 2.713.497,55 € µε το Φ.Π.Α. 
� Η υπ’αριθµ. 32362/8-10-2014 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσµίας 

εκτέλεσης 
� O 2ος Α.Π.Ε. του έργου θεωρηµένος βάσει της υπ'αριθµ. 8ης Γνωµοδότησης της 19ης 

Συνεδρίας της 23-12-2014 του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής 
� Το 1ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ 
� Η υπ'αριθµ. 134564/17-12-2014 ∆ιατύπωση Γνώµης για την Τροποποίηση σύµβασης 

από το ΕΠΠΕΡΑΑ και παράταση προθεσµίας εργασιών 
  
 

Σχετικά µε το παραπάνω θέµα θέλουµε να σας γνωρίσουµε τα ακόλουθα: 
 

− Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η από 2003 µελέτη από τη σύµπραξη γραφείων µελετών: 
«Υ∆ΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ», ΛΑΖΑΡΟΣ Σ.ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ 7 ΣΙΑ Ε.Ε. – ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ Α.Ε. – 
ΜΕΤΕΡ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. η οποία θεωρήθηκε αρµοδίως.  

− Με την υπ’ αριθ. Α.Π.169379/24-6-2011 απόφαση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας Αττικής το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος  Ανάπτυξη και 
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π. «Αττική 2007-2013» στα πλαίσια της πράξης  
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ» 

− Με την υπ΄ αριθµ. 106/2009 απόφαση του ∆.Σ. Άνοιξης εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η µελέτη: 
«Επικαιροποίηση µελέτης µε τίτλο: Αποχέτευση ακαθάρτων λυµάτων ∆ήµου Άνοιξης µήκους 
περίπου 13 χλµ.». 

− Με την υπ΄ αριθµ. 49/2012 απόφαση του ∆.Σ. ∆ιονύσου εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η µελέτη 
«Εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της ∆.Κ. Άνοιξης». 

− Με την µε αρ. πρωτ. 115607/25-01-2012 του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων του Υπ. 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προεγκρίθηκε η ∆ηµοπράτηση του Υποέργου 
2: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης». 

− Με την µε αρ. 65/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου εγκρίθηκε, η 
δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 4.178.690,98€ για το υποέργο «Κατασκευή εσωτερικού 
δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης», ορίσθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του εν΄ θέµατι 
υποέργου και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης. 

− Το έργο δηµοπρατήθηκε στις  22-5-2012 µε προϋπολογισµό εργασιών (µε Φ.Π.Α.) 
5.500.000€ Ευρώ. Η δαπάνη του Φ.Π.Α. ήταν 1.028.455,29 Ευρώ. Με την παρούσα εργολαβία 
κατασκευάζεται δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε περιοχές του οικισµού της Άνοιξης καθώς και 
στην περιοχή Πρόοδο του οικισµού Φασίδερι (Τµήµα 1 – επιλέξιµη δαπάνη). Παράλληλα 
κατασκευάζονται οι εξωτερικές διακλαδώσεις για τη σύνδεση των ιδιοκτησιών µε το δίκτυο (Τµήµα 
2 – Μη επιλέξιµη δαπάνη). 

− Το πρακτικό της δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την µε αρ. 209/12 απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε.  µε µέσο τεκµαρτό 
ποσοστό έκπτωσης 50,55% για το Τµήµα 1 και 51,00% για το Τµήµα 2.  
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− Η εργολαβική σύµβαση για ποσό 2.206.095,57 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) υπογράφτηκε στη 
17.10.2012. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ήταν είκοσι τέσσερις (24) µήνες και 
εποµένως η λήξη του έργου είναι την 17.10.2014. 

− Με το υπ’αριθµ. 31962/23-10-2012 έγγραφό µας επιβλέπουσες του έργου ορίστηκαν οι κ.κ. 
Κουρουπάκη Αγγελική και Νίκα ∆ήµητρα, Υπάλληλοι της Τ.Υ. του ∆ήµου. Ο ανάδοχος υπέβαλε 
προς έγκριση το χρονοδιάγραµµα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε µε το 32079/32080/14-11-2012 
έγγραφο. 

− Με την υπ’αριθµ. 32362/8-10-2014 αίτησή του η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε την παράταση της 
προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) µήνες, ήτοι έως τις 16-2-2015, για τους 
λόγους που αναφέρει στην αίτησή του. 

− Η ∆/σα Υπηρεσία απέστειλε την αίτηση του αναδόχου για έγκριση στο ΕΠΠΕΡΑΑ, ζητώντας 
παράταση της συµβατικής προθεσµίας κατά έξι (6) µήνες, ήτοι έως την 16-4-2015, κρίνοντας ότι 
είναι απαραίτητη λόγω της πληθώρας των αρχαιολογικών ευρηµάτων στην εναποµείνασα 
περιοχή του έργου (Αθηνών-Χαλκίδος, Ιερέως Παύλου, Μεγ. Αλεξάνδρου, Ιπποκράτους) µαζί µε 
τις ιδιωτικές συνδέσεις που αντιστοιχούν.  

− Με το (9) σχετικό το ΕΠΠΕΡΑΑ απέστειλε τη θετική γνωµοδότησή του για την έγκριση του 
2ου ΑΠΕ και για την παράταση προθεσµίας του έργου κατά 4 µήνες, ήτοι έως τις 16-2-2015. 

− Το Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων θεώρησε τον 2ο ΑΠΕ βάσει της υπ'αριθµ. 8ης 
Γνωµοδότησης της 19ης Συνεδρίας της 23-12-2014. 

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε: 

1. Με σκοπό να συµπεριλάβει τις αυξοµειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα 
επιµετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαµορφώθηκαν µετά την ολοκλήρωση µέρους 
του έργου, από προµετρήσεις για το υπολειπόµενο τµήµα αυτού και  τον καθορισµό νέων 
τιµών µονάδος για τις νέες απαιτούµενες εργασίες για την ολοκλήρωση και λειτουργικότητα 
του έργου. 

2. Με σκοπό να συµπεριλάβει την απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών που 
περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση, τα οποία καλύπτουν δαπάνες εργασιών που 
προέκυψαν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου από προφανείς παραλείψεις της 
µελέτης και από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την 
αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

3. ∆εν ξεπερνάει την εγκεκριµένη συµβατική δαπάνη κατασκευής του έργου αφού κλείνει µε 
µείωση σε σχέση µε την αρχική σύµβαση. 

4. Καλύπτει τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/08. 

 

Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών στον παρόντα Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 2.201.405,87€ 
µε την αναθεώρηση και τα απολογιστικά και παρουσιάζει µείωση σε σχέση µε την αρχική σύµβαση.   

 
Μετά τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 
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1. Για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του 
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ» 

2. Για την παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) µήνες, ήτοι έως 
την 16-2-2015, λόγω της πληθώρας των αρχαιολογικών ευρηµάτων στην εναποµείνασα 
περιοχή του έργου (Αθηνών-Χαλκίδος, Ιερέως Παύλου, Μεγ. Αλεξάνδρου, Ιπποκράτους) µαζί 
µε τις ιδιωτικές συνδέσεις που αντιστοιχούν. 

  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση.  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95  του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) 

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08. 
� Την υπ’ αριθµ 65/2012 ΑΟΕ έγκρισης της δαπάνης, διάθεσης της πίστωσης και κατάρτισης των 

όρων του διαγωνισµού. 
� Την  υπ’αριθµ. 209/2012 ΑΟΕ  έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισµού. 
� Την  υπ’ αριθµ. 218/2013 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014. 
� Την  υπ’ αριθµ. 233/13 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Προϋπολογισµού έτους 2014  
� Την  υπ’αριθµ. 31416/17-10-2012 σύµβαση του ∆ήµου ∆ιονύσου για την εκτέλεση του έργου του 

θέµατος ποσού 2.713.497,55 € µε το Φ.Π.Α. 
� Την  υπ’αριθµ. 32362/8-10-2014 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσµίας εκτέλεσης. 
� O 2ος Α.Π.Ε. του έργου θεωρηµένος βάσει της υπ'αριθµ. 8ης Γνωµοδότησης της 19ης 

Συνεδρίας της 23-12-2014 του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής. 
� Το 1ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ. 
� Την  υπ'αριθµ. 134564/17-12-2014 ∆ιατύπωση Γνώµης για την Τροποποίηση σύµβασης από το 

ΕΠΠΕΡΑΑ και παράταση προθεσµίας εργασιών. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
 
 

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι         Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α 
 

Εγκρίνει: 

1) Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ». 

2) Την παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) µήνες, ήτοι έως την 16-
2-2015, λόγω της πληθώρας των αρχαιολογικών ευρηµάτων στην εναποµείνασα περιοχή του 
έργου (Αθηνών-Χαλκίδος, Ιερέως Παύλου, Μεγ. Αλεξάνδρου, Ιπποκράτους) µαζί µε τις ιδιωτικές 
συνδέσεις που αντιστοιχούν. 

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.                       ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 

 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
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 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
            ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ. 
            ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ). 
ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 

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