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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..15η/2014..  

της ..03/07/2014.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..147/2014.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..03ης/07/2014.. της ..15ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..03η Ιουλίου 2014.. ηµέρα ..Πέµπτη.. και ώρα ..19:00.. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 

∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της 
οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. ..21562/27-06-2014.. πρόσκληση που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις του 
άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 
«Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του ν. 3463/2006 (∆.Κ.∆.), για συζήτηση 
και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: «Λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενάντια στη λεγόµενη 
αξιολόγηση, να µην συµµετάσχει ο ∆ήµος ∆ιονύσου και τα ΝΠ∆∆ του ∆ήµου σε αυτή τη διαδικασία και να 
δοθεί εντολή στους Υπηρεσιακούς παράγοντες να µην εφαρµόσουν το σχετικό νόµο». 
ΘΕΜΑ 1ο:  «∆΄ Αναµόρφωση Προϋπολογισµού 2014». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Α΄ τριµήνου ο.ε. 2014». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισµού ο. ε. 2013  “Σχολικής Επιτροπής σχολικών 
µονάδων  Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου”». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της αριθ. 50/2014 απόφασης του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ», µε θέµα «Β’ Αναµόρφωση 
Προϋπολογισµού ο.ε. 2014». 
ΘΕΜΑ 6ο:  «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2014». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας) προµήθειας ποµποδεκτών (φορητών και οχήµατος) για 
τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας του ∆ήµου µας». 
 

� ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού 
αγωγού ∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης». 

 
ΘΕΜΑ 10ο: «Παραχώρηση του τµήµατος µέχρι να δοθεί σε κοινή χρήση του οικοπέδου µε Κ.Α. 17.03.32 
επί της οδού Μουσών αρ. 39 στην πολεοδοµική ενότητα 3 «Λόφος Νυµφών» στη ∆Κ Αγίου Στεφάνου  
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «∆ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων». 
ΘΕΜΑ 12ο : «Επιστροφή Χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταµείο  για τη χρηµατοδότηση µελετών 
προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας: 1 
«Ολοκλήρωση εκκρεµών µελετών πολεοδοµικού σχεδιασµού»  του  Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος 
«Ολοκλήρωση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού». 

 
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..24.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
3. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.  
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
3. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σηµερινή 
Συνεδρίαση. 
Απουσίες: 
• Οι ∆. Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Σαραντάκη Θεοδώρα, Καρυστινός Νικόλαος, Λίτσας Αθανάσιος, Γιαρένης 
∆ηµήτριος, Τσούκας Παναγιώτης, Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα), Τσαλτούµη Κυριακή, Ροΐδης 
Αθανάσιος, Κουριδάκης Κωνσταντίνος, Φέρµελη Λυδία, Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) και  Μαγγίνα 
Στέλλα – Σοφία  απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

• Η ∆.Σ. κ. Κατσίγιαννη Σοφία απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 
4,5, και 6 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου 
θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπη απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης 
του 2ου θέµατος  της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.  

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος και Λουκάτος Παναγής απουσίαζαν από τη συνεδρίαση κατά τη 
διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 2 και  5  της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Πέππας Νικόλαος, Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Σωτηρίου Σακελλάριος και Μπούσµπουρας 
Αθανάσιος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. 
Αποχωρήσεις: 
• Ο  ∆.Σ. κ.  Πέππας Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση  κατά τη διάρκεια συζήτησης του  3ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Οι ∆.Σ. κ.κ. Ποτίδης Χρήστος και  Κατσίγιαννη Σοφία αποχώρησαν από τη συνεδρίαση  κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του  10ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Παλιγγίνης Κωνσταντίνος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Οι ∆.Σ. κ.κ. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας, Ζαµάνης ∆ιονύσιος και Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Σωτηρίου Σακελλάριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Πέππα Αγγελική αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Στάικος Θεόδωρος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Νικητόπουλος Ιωάννης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
5. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
6. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
7. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
9.  ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
10. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
11. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
12. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
13. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 

14. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
15. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
16. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
17. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
18. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
19. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
20. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
21. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
23. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
24. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 

 

4. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
5. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
6. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
7. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
8. ΓΙΑΡΕΝΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
9. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

10. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 
11. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . 
12. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
13. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
14. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
15. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
16. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
17. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ. 
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� Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι κ. κ. Κυριακούλη Ελευθερία και Τσινικάλη Ελένη, υπάλληλοι του 
∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος των Εργαζοµένων κ. Πετρόπουλος Βασίλειος 
προκειµένου να δώσει πληροφορίες για το Θέµα Εκτός Ηµερήσιας µε τίτλο: «Λήψη απόφασης από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο ενάντια στη λεγόµενη αξιολόγηση, να µην συµµετάσχει ο ∆ήµος ∆ιονύσου και τα 
ΝΠ∆∆ του ∆ήµου σε αυτή τη διαδικασία και να δοθεί εντολή στους Υπηρεσιακούς παράγοντες να µην 
εφαρµόσουν το σχετικό νόµο». 

� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας σχολικής Επιτροπής κ. Μήλα 
Λαµπρινή προκειµένου να ενηµερώσει το Σώµα για το 3ο Θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε τίτλο: «Λήψη 
απόφασης για την έγκριση απολογισµού ο. ε. 2013  “Σχολικής Επιτροπής σχολικών µονάδων  
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου”». 

 
  ..Αριθ. Απόφασης: ..147/2014.. 

 
� ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού 

αγωγού ∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης». 
 
 

Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..9ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 
Αντιδήµαρχο  Τεχνικών Έργων και Υποδοµών κ. Παππά Νικόλαο  για να προβεί στην εισήγηση. 
 
Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων και Υποδοµών  κ. Παππάς Νικόλαος  ανέπτυξε το θέµα και  είπε  τα  
εξής: 
Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων». 
2. Την υπ’ αριθ. 7/2011 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου µε θέµα: 

«Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού ∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης». 
3. Την υπ’ αριθ. 146/2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. ∆ιονύσου σύµφωνα µε την 

οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου. 

4. Ότι την 27/09/2011 διενεργήθηκε δηµόσιος διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές στον οποίο 
αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε µέση έκπτωση 59,02%. 

5. Την υπ’ αριθ. 202/2011 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου µε την οποία 
εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

6. Την µε αρ. πρωτ. 23531/26-07-2012 εργολαβική σύµβαση συνολικής δαπάνης 239.557,67 € 
πλέον Φ.Π.Α. 23%, µε συµβατική προθεσµία ολοκλήρωσης εργασιών διακόσιες εβδοµήντα (270) 
ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 22/04/2013. 

7. Την υπ’ αριθ. 109/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιονύσου µε την οποία εκτός των 
άλλων εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου. 

8. Την υπ’ αριθ. 41/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιονύσου µε την οποία εγκρίθηκε 
παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µέχρι την 06/03/2014. 

9. Ότι ο παρών 2ος Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) συντάσσεται: 
για να συµπεριλάβει τις αυξοµειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από την τελική 
επιµέτρηση µετά την ολοκλήρωση του έργου. Επίσης περιλαµβάνονται και απολογιστικές 
εργασίες, που αφορούν στις εργασίες διερεύνησης της δυνατότητας σύνδεσης του 
κατασκευασθέντος δικτύου της οδού Αθηνών στο υφιστάµενο δίκτυο σε θέση πλησίον της οδού 
Θέτιδος. 
Τέλος περιλαµβάνεται και το ποσό αµοιβής του ειδικευµένου εργάτη της Β’ Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού για την 
παρακολούθηση των εσκαπτικών εργασιών που επιβαρύνουν το έργο. 
Στον παρόντα 2ο ΑΠΕ δεν χρησιµοποιείται το ποσό των επί έλασσον δαπανών και όλες οι 
επιπλέον δαπάνες, καλύπτονται από τις εγκεκριµένες απρόβλεπτες δαπάνες. Οι δαπάνες των 
απολογιστικών εργασιών καλύπτονται από τις πιστώσεις του έργου. 
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Η συνολική δαπάνη του έργου µαζί µε την δαπάνη των απολογιστικών εργασιών και το ΦΠΑ 
διαµορφώνεται στο συνολικό ποσό των 259.687,72 € και είναι µειωµένη κατά 34.968,21 € σε σχέση µε 
το ποσό της σύµβασης. Μετά τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 
 
Για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού 
∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης», η συνολική δαπάνη του οποίου είναι µειωµένη 
κατά 34.968,21 € σε σχέση µε το ποσό της σύµβασης, χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών. 

 
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ ως ειδικός αγορητής της παράταξης 
«Αδέσµευτη ∆ηµοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως εξής: «∆εν είχα καµία συµµετοχή και πρόσβαση στις 
µετρήσεις των ποσοτήτων των εργασιών που αναφέρονται  στον εν λόγω  2ο ΑΠΕ κ.τ.λ. επιµετρήσεις.  Ως 
εκ τούτου δεν µπορώ να εκφέρω υπεύθυνη άποψη, όσον αφορά τα διαλαµβανόµενα σ’ αυτόν. Για το 
λόγω αυτό θα ψηφίσω λευκό».  
 
Τέλος το λόγο έλαβε η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή ως ειδική αγορήτρια της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
∆ιονύσου» και δήλωσε ότι θα καταψηφίσει την εισήγηση γιατί διαφωνεί γενικότερα µε τον τρόπο που 
εκτελούνται τα έργα. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Το υπ’ αριθ. 21343/27-06-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
� 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 Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων». 
� Την υπ’ αριθ. 7/2011 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου µε θέµα: «Αντικατάσταση 

καταθλιπτικού αγωγού ∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης». 
� Την υπ’ αριθ. 146/2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. ∆ιονύσου σύµφωνα µε την 

οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου. 

� Ότι την 27/09/2011 διενεργήθηκε δηµόσιος διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές στον οποίο 
αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε µέση έκπτωση 59,02%. 

� Την υπ’ αριθ. 202/2011 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου µε την οποία 
εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

� Την µε αρ. πρωτ. 23531/26-07-2012 εργολαβική σύµβαση συνολικής δαπάνης 239.557,67 € πλέον 
Φ.Π.Α. 23%, µε συµβατική προθεσµία ολοκλήρωσης εργασιών διακόσιες εβδοµήντα (270) 
ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 22/04/2013. 

� Την υπ’ αριθ. 109/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιονύσου µε την οποία εκτός των άλλων 
εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου. 

� Την υπ’ αριθ. 41/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιονύσου µε την οποία εγκρίθηκε 
παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µέχρι την 06/03/2014. 

� Τον 2ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό) του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού ∆ιονύσου και 
κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης». 

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).     
 

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 
Με  ψήφους 11 Υπέρ  2  Κατά και 6 Λευκές  

 
Μειοψηφούντων των κ. κ.  ∆.Σ.  Σώκου Ζωής και Λουκάτου Παναγή για τους λόγους που ανέφεραν στην 
τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
Οι ∆.Σ. κ. κ. Ποτίδης Χρήστος, Πασιπουλαρίδης Αβραάµ,  Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη, Κοκµοτός 
Βασίλειος, Σπηλιώτης Σπυρίδωνας και Ζυγούνας Γεώργιος δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που 
ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
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Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό) του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού ∆ιονύσου και 
κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης», η συνολική δαπάνη του οποίου είναι µειωµένη κατά 34.968,21 € 
σε σχέση µε το ποσό της σύµβασης, χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.                      ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
                                                                      ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 

           ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
            ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
            ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ. 

 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
 ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
 ΤΑΟΥΞΗ –ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
            ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Άγιος Στέφανος 10/07/2014 
      Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 

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


