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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..16η/2014..  

της ..26/08/2014.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..154/2014.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..26ης/08/2014.. της ..16ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..26η Αυγούστου 2014.. ηµέρα ..Τρίτη.. 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. ..26955/21-08-2014.. πρόσκληση που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις των 
άρθ.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 παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο:  «Έγκριση της αριθ. 73/9-7-2014 απόφασης του ∆. Σ. του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ  µε θέµα «Λήψη απόφασης για την έκδοση 
εγγυητικής επιστολής ποσού 6.000,00 ευρώ συµµετοχής αορίστου χρόνου για την συµµετοχή στην 
υλοποίηση της δράσης Εναρµόνιση Οικογενειακής  και επαγγελµατικής ζωής της Ε.Ε.Τ.Α.Α (∆ιακήρυξη 
1551/2-7-2014) και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Αντιπρόεδρο του Ν. Π. για υπογραφή κάθε 
συµβατικού εγγράφου για την έκδοση της παραπάνω αναφερόµενης εγγυητικής επιστολής ». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της αριθ. 63/2-7-2014 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ   µε θέµα «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων   
του Ν. Π ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ ο.ε 2013». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της αριθ. 74/2014 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. Ο.Ν.Α.Π. «Ο ΘΕΣΠΙΣ»  του 
∆ήµου ∆ιονύσου µε τίτλο «Έγκριση Β΄ Αναµόρφωσης προϋπολογισµού ο. ε. 2014».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στη ∆. Κ. 
Αγίου Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΓΩΓΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ» της ∆.Κ. ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση 
µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο:  «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού)  του έργου «ανακατασκευή γεφυριού οδού Νιόβης ∆.Κ. 
Άνοιξης» . 
 

� ΘΕΜΑ 10ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014 ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση της Μελέτης µε τίτλο «Συντήρηση του οδικού δικτύου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο : «Έγκριση Κυκλοφοριακής Μελέτης παρακαµπτήριων οδών στα πλαίσια του έργου 
«Κατασκευή ∆ικτύου Ακαθάρτων Υδάτων του ∆ήµου ∆ροσιάς». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Κατάρτιση της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ήµου 
∆ιονύσου 2012-2014 και υποβολή σχετικής εισήγησης για έγκριση προς το ∆.Σ.». 
ΘΕΜΑ 14ο : «Αποκατάσταση της ελεύθερης προσπέλασης και κοινής χρήσης των πεζοδροµίων σε 
οδούς της ∆. Κ. ∆ροσιάς». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Λήψη απόφασης σχετικά µε την αποδοχή παραχώρησης τµήµατος ακινήτων για τη 
διέλευση αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στη ∆. Κ. Άνοιξης» 
ΘΕΜΑ 16ο : «Λήψη απόφασης ως προς  την οριστική παραλαβή της προµελέτης Περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (ΠΠΕ) στα πλαίσια εκπόνησης της µελέτης:  «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΗΣΗ-
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ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Τροποποίηση όρων δόµησης σε τµήµα του ΟΤ 96 στο οικόπεδο που στεγάζεται το 2ο 
∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιονύσου επί της Λ.∆ιονύσου και Μητροπολίτη  Κυδωνιών της ∆Κ ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο : «Επιπρόσθετη τοποθέτηση σήµανσης και στις δύο κατευθύνσεις επί της  Λ. Ανοίξεως στην 
περιοχή του πάρκου µε το γήπεδο µπάσκετ και την παιδική χαρά στη ∆Κ Άνοιξης  προκειµένου να 
πραγµατοποιείται ασφαλώς η διέλευση πεζών». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ∆ΕΗ στην Πλατεία Αγίου Τιµοθέου στη ∆. Κ. Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ∆ΕΗ στην πλατεία Αρµονίας στη ∆ηµοτική Ενότητα 
Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ 21ο : «Κατανοµή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την επισκευή και συντήρηση των 
σχολικών κτιρίων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έτους 2014 (αρ. χρηµατικής εντολής 
25334/14) καθαρού ποσού 62.805,65€».   
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισµού, του 
λογισµικού και των εφαρµογών ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 24ο : «Έγκριση διενέργειας της εργασίας «Προµήθεια Αναβαθµίσεων Λογισµικού, Εργασίες 
Συντήρησης, Τεχνικής Υποστήριξης και Επέκτασης των Εφαρµογών Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, ∆ηµοτικής 
Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και ∆ιαχείρισης Προσωπικού». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Παράταση σύµβασης για τη παροχή υπηρεσιών «Εργασία για εκ των υστέρων προµήθειας 
και εγκατάστασης συστήµατος  αντιεµπλοκής κατά την πέδηση (ABS)». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Λήψη απόφασης για την παράταση διάρκειας σύµβασης µίσθωσης ακινήτου    ιδιοκτησίας 
Παντελάκη Ελευθέριου  και Οικονοµοπούλου ∆ήµητρας». 
ΘΕΜΑ 27ο : «5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2014». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Β΄ τριµήνου οικονοµικού έτους 
2014». 
ΘΕΜΑ 29ο: «Τροποποίηση υψοµετρικής µελέτης στις οδούς Ευξείνου Πόντου (Β’ Σκέλος), Σκουφά και 
Ξούθου της ∆.Ε. Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 30ο : «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση κόµβου επί των οδών Κοραή-Καΐρη-Κυδωνιών 
µε τη δηµιουργία νησίδας πρασίνου και βελτίωση προσβασιµότητας ∆.Κ. ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 31ο: «Προγραµµατισµός σύναψης δυο (2) συµβάσεων µίσθωσης έργου στο πλαίσιο του 
συγχρηµατοδοτηµένου έργου: Τοπικό δίκτυο για την παραγωγή, µεταποίηση και προώθηση 
οπωροκηπευτικών –βιολογικών γεωργικών προϊόντων και ειδών ανθοκοµίας (πρόγραµµα ΤΟΠΕΚΟ)». 

 
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..23.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
3. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.  
4. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
5. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
6. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
7. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
9.  ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
10. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
11. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
12. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
13. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
14. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
15. ΓΙΑΡΕΝΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
16. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
17. ΖΩΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
18. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 
19. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
20. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
21. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
2. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
3. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
4. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
5. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
6. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
7. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
8. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
9. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 

10. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
11. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
12. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
13. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
14. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
15. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
16. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
17. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
18. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σηµερινή 
Συνεδρίαση. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆. Σ. κ. κ. Πέππας Νικόλαος, Σαραντάκη Θεοδώρα, Γαρεφαλάκης Εµµανουήλ, Κατσίγιαννη Σοφία, 
Λίτσας Αθανάσιος, Κανατσούλης Ιωάννης, Παπαχαρτοφύλης Ηλίας, Στάικος Θεόδωρος, 
Κυριακόπουλος Αθανάσιος, Μπούσµπουρας Αθανάσιος, Νικητόπουλος Ιωάννης, Ζυγούνας Γεώργιος, 
Ροΐδης Αθανάσιος, Κουριδάκης Κωνσταντίνος, Φέρµελη Λυδία, Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) και  
Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία  απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 
7,10,11 και 12. 

• Ο ∆.Σ. κ. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 17ου 
θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ζαµανής ∆ιονύσιος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 
17 και 7. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 
17,7,10,11 και κατά την ψήφιση του κατεπείγοντος για το 12ο θέµα. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ίσσαρης Γρηγόριος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ψήφισης του 3ου Θέµατος. 
Προσελεύσεις: 
• Η ∆.Σ. κ.  Πέππα Αγγελική προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. 
Αποχωρήσεις: 
• Ο  ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση  κατά τη διάρκεια συζήτησης του  1ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Τσαλτούµη Κυριακή αποχώρησε από τη συνεδρίαση  κατά τη διάρκεια συζήτησης του  12ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ποτίδης Χρήστος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 17ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Παλιγγίνης Κωνσταντίνος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 
17ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 
� Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κυριακούλη Ελευθερία υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση των 
πρακτικών. 

� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιονύσου κ. Κακούρη  Ιωάννα 
και ζήτησε να προταχθεί το 17ο θέµα µε τίτλο: «Τροποποίηση όρων δόµησης σε τµήµα του Ο. Τ. 96 στο 
οικόπεδο που στεγάζεται το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιονύσου επί της Λ. ∆ιονύσου και Μητροπολίτη  
Κυδωνιών της ∆. Κ. ∆ιονύσου».Το Σώµα έκανε δεκτό το αίτηµα της Προέδρου και το θέµα συζητήθηκε 
µετά το 3ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.  

� Τα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε αύξοντες αριθµούς: 
4,5,6,8,9,14,15,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29, 30 και 31 αποσύρθηκαν και ∆ΕΝ συζητήθηκαν. 

� Σύµφωνα µε το άρθρο 93 §6 του Ν. 3463/2006 (Κ∆Κ) και το άρθρο 65 § 5 του Ν. 3852/2010 του Ν. 
3852/2010: «Έναν (1) µήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων  
δηµοτικών αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε  έκτακτες 
περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης»,ως εκ τούτου τα θέµατα που 
συζητήθηκαν τέθηκαν σε ψηφοφορία για να εγκρίνει το Σώµα το κατεπείγον του κάθε θέµατος: 

�  Το ..1ο  θέµα.. της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε ψήφους 11 Υπέρ, 10 Λευκές και 2 Παρόντες δεν θεωρήθηκε 
κατεπείγον. 

� Το ..2ο θέµα.. της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε ψήφους 10 Υπέρ, 4 Κατά, 1 Λευκή και 8 Παρόντες δεν 
θεωρήθηκε κατεπείγον. 

�  Το ..17ο θέµα.. της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε ψήφους 8 Υπέρ, 2 Κατά, 2 Λευκές, 5 Παρόντες και 1 Αποχή 
δεν θεωρήθηκε κατεπείγον. 

� Το ..16Ο θέµα.. της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε  ψήφους 9 Υπέρ, 3 Κατά, 4 Λευκές και 3 Παρόντες δεν 
θεωρήθηκε κατεπείγον. 

22. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
23. ΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
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  ..Αριθ. Απόφασης:  ..154/2014.. 

 
� ΘΕΜΑ 10ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014 ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..10ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ζήτησε από το σώµα 

να εγκρίνει το κατεπείγον του θέµατος(λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). (93 §6 του Ν. 
3463/2006 (Κ∆Κ) και 65 § 5 του Ν. 3852/2010 του Ν. 3852/2010). 

   
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, µε ψήφους  11 Υπέρ,3 Κατά και 5 Λευκές ενέκρινε 

το κατεπείγον του θέµατος. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο αντιδήµαρχο Τεχνικών Έργων και Υποδοµών κ. 

Παππά Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση. Ο αντιδήµαρχος κ. Παππάς Νικόλαος ανέπτυξε το θέµα και 
είπε τα εξής: 
 
Λαµβάνοντας υπόψη: 
1. Tην υπ’ αριθµ. 412/2013 Υπουργική Απόφαση για «Έγκριση Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του 

Πράσινου Ταµείου «Ολοκλήρωση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού» και διάθεσης πίστωσης έτους 2013» 
όπου καλούνται οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού να υποβάλλουν πρόταση για 
χρηµατοδότηση εκκρεµών πολεοδοµικών µελετών. 

2. Tην υπ’ αρ. 10504/05-4-2013 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για λήψη Απόφασης για την 
υποβολή στο χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα Πράσινου Ταµείου «Ολοκλήρωση Πολεοδοµικού 
Σχεδιασµού»  Άξονας προτεραιότητας 1 « Ολοκλήρωση Εκκρεµών Μελετών Πολεοδοµικού 
Σχεδιασµού»  

3. Την υπ’ αρ.  60/2013  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα «Λήψη απόφασης για την 
υποβολή προτάσεων στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα Πράσινου Ταµείου «Ολοκλήρωση 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού» Άξονας προτεραιότητας 1 «Ολοκλήρωση εκκρεµών Πολεοδοµικού 
Σχεδιασµού»  

4. Την µε αρ. Απόφασης 67.3/2014 ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου µε θέµα « Ένταξη 
µελετών στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα «Ολοκλήρωση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 2014» µε την 
οποία αποφασίζεται µεταξύ άλλων η ένταξη της µελέτης «Κτηµατογράφηση-Πολεοδόµηση  - Πράξη 
Εφαρµογής των επεκτάσεων Α’ κατοικίας του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Κοινότητας 
Κρυονερίου» µε χρηµατοδότηση τάξεως 150.000,00 ευρώ 

 
Το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου «Ολοκλήρωση Πολεοδοµικού σχεδιασµού» έχει ως 
σκοπό τη χρηµατοδότηση εκκρεµών µελετών πολεοδοµικού σχεδιασµού πρώτου και δεύτερου επιπέδου, 
σε Καλλικρατικούς ∆ήµους, καθώς επίσης και τη συµπλήρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού µε 
αναγκαίες µελέτες, προκειµένου να επιτευχθεί η εφαρµογή σχεδίων για τη βιώσιµη ανάπτυξη των πόλεων 
και την περιβαλλοντική αναβάθµισή τους. 
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου εκπονεί τη µελέτη «Κτηµατογράφηση - Πολεοδόµηση - Πράξη Εφαρµογής των 
επεκτάσεων Α’ κατοικίας του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Κοινότητας Κρυονερίου » σύµφωνα µε 
την υπ’ αριθµ. 7950/26-03-2012 σύµβαση µε την σύµπραξη των µελετητικών γραφείων «ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ 
Α.Ε.Μ.-ΦΑΣΜΑ Α.Ε.Μ.-Νεβέσκαλος Γιώργος- Λιονής Μιχαήλ-Λιονή Αικατερίνη» συνολικού ποσού 
1.213.627,47 ευρώ (µε Φ.Π.Α) µε Κ.Α. 30. 7421.0002 
Στα πλαίσια της ως άνω σύµβασης έχουν: 

1) συνταχθεί τα κτηµατολογικά διαγράµµατα – πίνακες έχουν ολοκληρωθεί οι τρείς αναρτήσεις των 
κτηµατολογικών διαγραµµάτων, 

2) υποβληθεί το Α Στάδιο Ανάλυση της Πολεοδοµικής Μελέτης  
3) υποβληθεί οι υποστηρικτικές Μελέτες και συγκεκριµένα η Υδραυλική Μελέτης για την οριοθέτηση- 

διευθέτηση ρεµάτων, η µελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η Γεωλογική µελέτη .  
4) υποβληθεί το Β1 Στάδιο της Πολεοδοµικής µελέτης  

 
             Παρακαλούµε όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου εγκρίνει την Τροποποίηση του 
Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014 για την ως άνω µελέτη .  
            ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΟΜΑ∆Α 30  στον ΚΑ 30.7421.0002 από 549.962,00€  σε 
699.962,00 €. έτσι ώστε να απορροφηθεί η χρηµατοδότηση των  150.000,00 από το πράσινο ταµείο.  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
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� Την εισήγηση. 
� Το υπ’ αριθ. πρωτ. 25131/29-07-2014 Έγγραφο της ∆/νσης 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». 
� Tην υπ’ αριθ. 412/2013 Υπουργική Απόφαση για «Έγκριση Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του 

Πράσινου Ταµείου «Ολοκλήρωση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού» και διάθεσης πίστωσης έτους 2013» 
όπου καλούνται οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού να υποβάλλουν πρόταση για 
χρηµατοδότηση εκκρεµών πολεοδοµικών µελετών. 

� Tην υπ’ αρ. 10504/05-4-2013 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για λήψη Απόφασης για την υποβολή 
στο χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα Πράσινου Ταµείου «Ολοκλήρωση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού»  
Άξονας προτεραιότητας 1 « Ολοκλήρωση Εκκρεµών Μελετών Πολεοδοµικού Σχεδιασµού».  

� Την υπ’ αρ.  60/2013  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα «Λήψη απόφασης για την 
υποβολή προτάσεων στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα Πράσινου Ταµείου «Ολοκλήρωση 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού» Άξονας προτεραιότητας 1 «Ολοκλήρωση εκκρεµών Πολεοδοµικού 
Σχεδιασµού».  

� Την µε αρ. Απόφασης 67.3/2014 ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου µε θέµα « Ένταξη 
µελετών στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα «Ολοκλήρωση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 2014» µε την 
οποία αποφασίζεται µεταξύ άλλων η ένταξη της µελέτης «Κτηµατογράφηση-Πολεοδόµηση  - Πράξη 
Εφαρµογής των επεκτάσεων Α’ κατοικίας του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Κοινότητας 
Κρυονερίου» µε χρηµατοδότηση τάξεως 150.000,00 ευρώ. 

� 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,  1 Κατά, 2 Λευκά και 5 Παρών  

Μειοψηφούσης της ∆.Σ.  κ. Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπης για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή της και αναλυτικά καταγράφηκε στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Οι  ∆.Σ. κ. κ. Σώκου Ζωή και Λουκάτος Παναγής δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν 
στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Οι ∆.Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ, Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πέππα Αγγελική, Τσούκας Παναγιώτης και 
Ζωίδης Πέτρος, δήλωσαν Παρόντες για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή του και αναλυτικά 
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 

Εγκρίνει την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014 για την εκπόνηση της µελέτης 
«Κτηµατογράφηση - Πολεοδόµηση - Πράξη Εφαρµογής των επεκτάσεων Α’ κατοικίας του εγκεκριµένου 
ρυµοτοµικού σχεδίου Κοινότητας Κρυονερίου». Για την εν λόγω µελέτη έχει γραφεί σχετική πίστωση στον 
Κ.Α. 30.7421.0002 από 549.962,00€  σε 699.962,00 €, ώστε να απορροφηθεί η χρηµατοδότηση των  
150.000,00 από το πράσινο ταµείο. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.                       ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
                                                                       ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
            ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ. 

 ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
            ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
 ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
 ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
 ΖΩΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 

ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
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ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΙΣΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
 

      Ακριβές Αντίγραφο 
Άγιος Στέφανος 29/08/2014 

     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.  

 

 


