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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..2η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..24/1/2017.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 19/2017.. 
                      
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ-2015». 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 1ης/24-1-2017 ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..24η Ιανουαρίου 2017.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. 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. .. 1952/20-1-2017.. 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.∆.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 .. 32.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
3.   ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
4.   ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
7.  ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
8.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
9.   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
10.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
11.  ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
12.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
13.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
14.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
15.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

16.  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  
17.  ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
2. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η   

ΑΓΓΕΛΑ. 
3. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
4. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
5. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
6. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
7. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
8. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
9. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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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 Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ανοίξεως κ. Πιπέρης 
Χαράλαµπος και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εµµανουήλ. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα (δικαιολογηµένη 
απουσία), Καλαφατέλης Ιωάννης(δικαιολογηµένη απουσία), Ίσσαρης Γρηγόριος,  και Σώκου 
Ζωή (δικαιολογηµένη απουσία) απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 
• Ο ∆.Σ. κ. Υφαντής Ηλίας προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου θέµατος της Η.∆. 
• Ο ∆.Σ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαµπος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 26ου θέµατος 
της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 
• Η ∆.Σ. κ/. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου 
θέµατος της Η.∆. 

 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος, Στασινοπούλου Αναστασία και Καγιαλή Ελπίς 
αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 12ου θέµατος της Η.∆. 

• Η ∆.Σ. κ. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέµατος της 
Η.∆. 

• Οι  ∆.Σ. κ. κ. Ράικος ∆ηµήτριος και Καρασαρλής Αναστάσιος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση 
του 21ου θέµατος της Η.∆. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Κριεµάδης Στέφανος και Τσιλιγκίρης Μιχαήλ αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 
22ου θέµατος της Η.∆. 

• Η ∆.Σ. κ. Ρηγοπούλου Βασιλική αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 24ου θέµατος της Η.∆. 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Ζώτου Βασιλική και Λουκάτου Ανθή αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 25ου 
θέµατος της Η.∆. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Στάικος Θεόδωρος, Κρητικός Αθανάσιος και Κανατσούλης Ιωάννης 
αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 26ου θέµατος της Η.∆. 

 
 

18.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
19.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
20.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
21.  ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
22.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
23.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
24.  ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
25.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
26.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
27.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
28.  ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
29.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
30.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
31.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
32.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
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� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το 21ο θέµα προτάθηκε και συζητήθηκε µετά το 18ο θέµα. 
 
 

..Αριθ. Απόφασης:  ..19/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ-2015». 
 

Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..21ου.. θέµατος της Η.∆. έδωσε το λόγο στον 
Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών, Χωροταξίας & Πολεοδοµίας κ. Λυρούδια 
Ευάγγελο για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος. 

Ο Αντιδήµαρχος κ. Λυρούδιας Ευάγγελος  είπε τα εξής: 
 
Σχετ:   

(1) Η υπ'αριθµ. 110/2015 Αποφ. Οικ. Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και 
η διάθεση πίστωσης, ορίσθηκε η Επιτροπή διαγωνισµού και καταρτίσθηκαν οι όροι 
της διακήρυξης 

(2) H υπ’ αρ. 175/2015 Απόφαση O.E. κατακύρωσης  του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού. 

(3) Το υπ'αριθµ. 56936/31484/07-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
ελέγχου νοµιµότητας της υπ'αριθµ. 175/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής 

(4) H υπ’ αρ. 241/2015 Απόφαση ανάκλησης της υπ’ αρ. 175/2015 έγκρισης του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 

(5) Το υπ' αριθµ. 62142/34388/27-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
ελέγχου νοµιµότητας της υπ'αριθµ. 241/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής 

(6) Το υπ' αριθµ. 78572/42761/26-10-2015 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
απόρριψης της προσφυγής της «ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» 

(7) Η υπ' αριθµ. 33944/2-12-2015  Σύµβαση εκτέλεσης του έργου  
(8) Η υπ' αριθµ 37/2016 Απόφαση ∆ιάθεσης Πίστωσης για το έτος 2016 
(9) Η υπ’ αριθµ. 228/2015 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 

2016, όπως αναµορφώθηκε και ισχύει σήµερα. 
(10) Η υπ’ αριθµ. 241/15 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Προϋπολογισµού έτους 

2016,όπως αναµορφώθηκε και ισχύει σήµερα.  
(11) Η υπ’αριθµ. 13558/25-5-2016 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσµίας 
εκτέλεσης 

(12) Η υπ’ αριθµ. 120/2016 απόφαση ∆Σ έγκρισης 1ης παράτασης εκτέλεσης του 
έργου. 

(13) Η υπ’αριθµ. 22133/08-08-2016 αίτηση του αναδόχου για 2η παράταση προθεσµίας 
εκτέλεσης 

(14) Η υπ’ αριθµ. 193/2016 απόφαση ∆Σ έγκρισης 2ης παράτασης εκτέλεσης του 
έργου. 

(15) Η υπ’αριθµ. 35660/21-12-2016 αίτηση του αναδόχου για 3η παράταση προθεσµίας 
εκτέλεσης 
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Σχετικά µε το παραπάνω θέµα θέλουµε να σας γνωρίσουµε τα ακόλουθα: 
 

− Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η υπ’ αρ.  7/2015 µελέτη, η οποία θεωρήθηκε 
αρµοδίως.  

− Με την µε αρ. 110/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου 
εγκρίθηκε, η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 200.000,00€ για το έργο 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ-2015», 
ορίσθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του εν΄ θέµατι έργου και καταρτίσθηκαν οι όροι της 
διακήρυξης. 

− Το έργο δηµοπρατήθηκε στις  28-4-2015 µε προϋπολογισµό εργασιών  162.601,63 € 
ευρώ πλέον ΦΠΑ (23%) 37.398,37 € ευρώ , σύνολο δαπάνης 200.000,00 € ευρώ. 

− Με την υπ’  αρ. 175/15 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής απορρίπτεται το πρακτικό της 
Ε.∆.  και ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στην εταιρεία ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΤΕ, µε µέσο τεκµαρτό ποσοστό έκπτωσης 62,21% . 

− Με το υπ' αριθµ. 56936/31484/07-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
ακυρώνεται η υπ' αριθµ. 175/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής . 

− Με την υπ’ αρ. 241/15 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής  ανακαλείται η υπ’ αρ. 175/15 
απόφαση Ο.Ε. και απορρίπτεται η ένσταση της ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ και ο διαγωνισµός 
κατακυρώνεται στον ΚΟΝΤΟ ΙΩΑΝΝΗ µε µέσο τεκµαρτό ποσοστό έκπτωσης 54,00% . 

− Με υπ' αριθµ. 62142/34388/27-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
ελέγχου νοµιµότητας της υπ'αριθµ. 241/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής. 

− Η εργολαβική σύµβαση για ποσό 74.796,75 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) υπογράφτηκε στη 
02.12.2015. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ήταν εκατόν ογδόντα (180) 
ηµερολογιακές ηµέρες και εποµένως η λήξη του έργου ήταν την 02.06.2016. 

− Με το υπ’ αριθµ. 34441/07-12-2015 έγγραφο επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κα 
Σπυροπούλου Μαρία, Υπάλληλος της Τ.Υ. του ∆ήµου και εν συνεχεία µε το υπ’ αριθµ. 
10381/19-04-2016 έγγραφο τροποποιείται η προηγούµενη απόφαση και ορίζεται 
επιβλέπουσα η κα Βουτσινά Στέλλα.  Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το 
χρονοδιάγραµµα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε µε το 34475/22-12-2015 έγγραφο. 

− Με την υπ’αριθµ. 13558/25-05-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της 
προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) µήνες, ήτοι έως τις 02-09-2016, λόγω του 
ότι οι κάποιες εργασίες του έργου για λόγους ασφαλείας πρέπει να εκτελεστούν µετά το 
πέρας του σχολικού έτους που δεν συµπίπτει όµως µε την διάρκεια της συµβατικής 
προθεσµίας. 

− Με την υπ’ αρ. 120/2016 απόφαση ∆Σ εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας  εκτέλεσης 
του έργου, κατά τρεις µήνες µέχρι την 02-09-2016. 

− Με την υπ’ αριθµ. 22133/08-08-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε εκ νέου την 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) µήνες, ήτοι έως τις 02-03-
2017, λόγω του ότι ενώ ο 1ος λογαριασµός εγκρίθηκε και υποβλήθηκε στις 27/04/2016, 
εξοφλήθηκε την 26/08/2016, µε αποτέλεσµα  την καθυστέρηση περαίωσης των εργασιών. 

− Με την υπ’ αρ. 193/2016 απόφαση ∆Σ εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας  εκτέλεσης 
του έργου, κατά τέσσερις µήνες µέχρι την 02-01-2017. 
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− Με την υπ’ αριθµ. 35660/21-12-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε εκ νέου την 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) µήνες, ήτοι έως τις 02-04-
2017,  προκειµένου να εγκριθεί ο 1Ος  ΑΠΕ του έργου. 

Η Τεχνική Υπηρεσία: 
1. Συµφωνεί µε την αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης της προθεσµίας 

του έργου κατά τα τρεις (3) µήνες, ήτοι έως την 02-04-2017, κρίνοντας ότι είναι 
απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου. 

2. Προτείνει η παράταση της προθεσµίας να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του 
αναδόχου “µε αναθεώρηση” σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08. 

 
Μετά τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 

Για την παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ-2015» κατά τρεις (3) µήνες, έως την 02-04-2017, 
χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “µε αναθεώρηση” σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 48 του Ν. 3669/08. 
 
Έπειτα το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος, εκ µέρους της παράταξης «Ενωτική 
Πρωτοβουλία ∆ήµου ∆ιονύσου» και είπε τα εξής: «Το ότι είναι συγκεκριµένες οι µέρες που 
µπορούν να γίνουν οι εργασίες είναι γνωστό σε όλους µας. Ο εργολάβος πήρε ήδη 2 
παρατάσεις, δεν µπορούµε να συναινέσουµε σε 3η». 
 
Έπειτα το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδωνας, εκ µέρους παράταξης «∆ηµοκρατική 
Ανατροπή ∆ιονύσου» και είπε τα εξής: «Η ασάφεια εδώ είναι κατάδηλη. Με τις Σχολικές 
Επιτροπές η κατάσταση που υπάρχει είναι ανώµαλη και τα έργα που γίνονται πρέπει να τα 
ελέγχει η Τ.Υ. Πρέπει να µπουν τα πράγµατα στη θέση τους και δεν ξέρουµε αν σε 3 µήνες θα 
τελειώσει το έργο ή αν θα χρειαστεί και άλλη παράταση». 
 
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΄).  
� Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08. 
� Τις υπ’ αριθµ. 13558/25-5-2016, 22133/08-08-2016 & 35660/21-12-2016 αιτήσεις του 

αναδόχου. 
� Τις υπ'αριθµ. 110/2015, 175/2015 Αποφ. Οικ. Επιτροπής. 
� Τα υπ'αριθµ. 56936/31484/07-08-2015, 62142/34388/27-08-2015 & 78572/42761/26-10-2015 

έγγραφα της Αποκεντρωµένης. 
� Την υπ' αριθµ. 33944/2-12-2015  Σύµβαση εκτέλεσης του έργου. 
� Την υπ' αριθµ 37/2016 Απόφαση ∆ιάθεσης Πίστωσης για το έτος 2016. 
� Τις υπ’ αριθµ. 228/2015,  241/15,120/2016 & 193/2016 Α∆Σ ∆ιονύσου. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
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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   19  Υπέρ    5    Κατά   και    5  Λευκές 

                                       
 
Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ.κ. Κοντάκη Κυριάκου, Κριεµάδη Στεφάνου, Τσιλιγκίρη Μιχαήλ, 
Κανατσούλη Ιωάννη και Τσουδερού Ιωάννη για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή 
τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Οι ∆.Σ. κ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης, Λουκάτου Ανθή, Φωτάκης Ιωάννης, Ζυγούνας Γεώργιος 
και Σπηλιώτης Σπυρίδων δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην 
τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
                                              
Εγκρίνει την παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ-2015» κατά τρεις (3) µήνες, έως την 
02-04-2017, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “µε αναθεώρηση” σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08. 
 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.           ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
                                                                 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
        ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
                                                                 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ). 
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 

       ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
       ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας και µε την 
ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
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