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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..21η/2014..  

της ..10/11/2014.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..216/2014.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..29ης/10/2014.. της ..20ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την .10η Νοεµβρίου 2014.. ηµέρα ..∆ευτέρα.. 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. .. 35276/6-11-2014.. 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 παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: « Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους του υποέργου 2 «∆ΙΚΤΥΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, 
ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ, ∆ΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ»  κωδικό ΟΠΣ 340042». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Ρυθµίσεις κυκλοφορίας στη ∆ηµοτική Κοινότητα Κρυονερίου στις οδούς Υψηλάντου, 
Κωνσταντινουπόλεως & Πάρνηθος». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ∆ΕΗ στην Πλατεία Αγίου Τιµοθέου στη ∆.ΚΣταµάτας». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ∆ΕΗ στην πλατεία Αρµονίας στη ∆ηµοτική Ενότητα Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ5ο: «Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ∆ΕΗ στην Oδό Αθηνάς απέναντι από τον αριθµό 41-43  
στη ∆.Κ ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «΄Eγκριση τεχνικού προγράµµατος έτους 2015». 
 

� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ». 

 
 ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση και Παραλαβή Μελέτης: «Γεωτεχνική Μελέτη που αφορά την εκπόνηση οριστικής 
µελέτης για επεµβάσεις στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕ∆ για την στέγαση του ΕΠΑΛ 
Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Τροποποίηση υψοµετρικής µελέτης στις οδούς Ευξείνου Πόντου (Β΄Σκέλος), Σκουφά και 
Ξούθου της ∆. Ε. Σταµάτας».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης σχετικά µε την αποδοχή παραχώρησης τµήµατος ακινήτων για τη διέλευση 
αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης για τη διατύπωση απόψεων στα πλαίσια της διαδικασίας  διαβούλευσης 
της µελέτης µε τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης ως προς  την οριστική παραλαβή της προµελέτης Περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (ΠΠΕ) στα πλαίσια εκπόνησης της µελέτης:  «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΗΣΗ-
ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ». 
 ΘΕΜΑ 13ο: «Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, του ΝΠ∆∆ 
(άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ’». 
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ΘΕΜΑ 14ο:   «Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, του ΝΠ∆∆ 
(άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ’». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Εισήγηση για την εγγραφή µας ως µέλος σε λογιστική ιστοσελίδα». 
ΘΕΜΑ 16ο:  «Λήψη απόφασης για παράταση διάρκειας σύµβασης µίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας 
Παντελάκη Ελευθερίου και Οικονοµοπούλου ∆ήµητρας». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Τροποποίηση σύµβασης για τη «Προµήθεια υπηρεσιών Συντήρησης Η/Μ Εξοπλισµού και 
Υγιεινής Κτιρίων ( Συντήρηση & Επισκευή Ανελκυστήρων , συντήρηση & επισκευή καυστήρων , 
Εκκένωση βόθρων , Απόφραξη αποχέτευσης ∆ηµοτικών Κτιρίων και φρεατίων οδών , Απεντόµωση – 
Μυοκτονία – Μικροβιοκτονία , Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων ) » εργασίες 3 . ∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ και 4.  ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Ο∆ΩΝ». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Συµπλήρωση της υπ’ αριθ. 64/10-03-2014 Απόφασης του ∆Σ µε θέµα: “Έγκριση  ανάθεσης 
παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση της ∆ράσης 9  της Κατηγορίας Ενέργειας: Ενηµέρωση-
Ευαισθητοποίηση(327) µε τίτλο: Κεντρική Ηµερίδα παρουσίασης των αποτελεσµάτων του έργου τοπική 
κοινωνία-Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης στο πλαίσιο του προγράµµατος ΤΟΠΕΚΟ (Α.Σ. Πράσινη 
Γέφυρα)”». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση: 1) αναγκαιότητας διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Εβδοµάδας Τοπικής ∆ηµοκρατίας και 2) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης ». 

                  ΘΕΜΑ 20ο:«Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου για τη 
σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηµατοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Πόρους» 
 

 
  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδοµένου      
ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..34.. ήτοι: 

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

17. ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
18. ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
19. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
20. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
21. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
22. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
23. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
24. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
25. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
26. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
27. ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
2. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
3. ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
4. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
5. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ). 
6. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
7. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
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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 Κρυονερίου κ. 
Χριστόπουλος ∆ηµήτριος, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ 
καθώς και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιονύσου Μπάσης Αναστάσιος. 
 
Απουσίες: 
• Ο ∆.Σ. κ.  Αλεξανδρής ∆ηµήτριος απουσίαζε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης, ∆αρδαµάνης Βασίλειος, Τσουδερός Ιωάννης, Κρητικός Αθανάσιος 
και Μπιτάκος Παναγιώτης απουσίαζαν κατά τη διάρκεια του 3 θέµατος της συζήτησης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος απουσίαζε κατά τη διάρκεια του 4ου  θέµατος συζήτησης. 
• Ο ∆.Σ. κ. Κριεµάδης Στέφανος απουσίαζε κατά τη διάρκεια του14ου  , 15ου  και 17ου θέµατος συζήτησης. 
• Ο ∆.Σ. κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ απουσίαζε κατά τη διάρκεια του14ου και  15ου θέµατος συζήτησης. 
• Ο ∆.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ απουσίαζε κατά τη διάρκεια του14ου και 18ου  θέµατος συζήτησης. 
• Η ∆.Σ. κ. Αγγέλικα Παρασκευή( Πάρη) απουσίαζε κατά τη διάρκεια του15ου  θέµατος συζήτησης. 
• Ο ∆.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης απουσίαζε κατά τη διάρκεια του18ου  θέµατος συζήτησης. 
Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Τσούκας Παναγιώτης, ∆αρδαµάνης Βασίλειος, και Αγγέλικα Παρασκευή(Πάρη)  προσήλθαν 
κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. 

• Ο ∆.Σ. κ.  Αφάρας Γεώργιος προσήλθε  στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του 8ου  θέµατος συζήτησης. 
• Η ∆.Σ. κ. Ζώτου Βασιλική  προσήλθε  στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του 15ου  θέµατος συζήτησης. 
• Ο ∆.Σ. κ. Χιώτης ∆ηµήτριος προσήλθε κατά τη διάρκεια  του 14ου θέµατος συζήτησης και συγκεκριµένα 
κατά τη συζήτηση για την εκλογή  του Αντιπροέδρου της Α/θµιας Σχολικής Επιτροπής. 
Αποχωρήσεις: 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Ζώτου Βασιλική, Χιώτης ∆ηµήτριος και  Ιωαννίδης Χαράλαµπος αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του 17ου θέµατος συζήτησης. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. και Ίσσαρης Γρηγόριος και Αγαθοκλέους –Ακριτίδη Αγγέλα αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του 8ου θέµατος συζήτησης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του 9ου θέµατος 
συζήτησης. 

• Η ∆.Σ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του 9ου θέµατος 
συζήτησης 

• Η ∆.Σ. κ. Ρηγοπούλου Βασιλική αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του 20ου θέµατος 
συζήτησης. 

 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Σαββοπούλου Καλλιόπη υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση 
των πρακτικών. 

� Το 13ο και 14ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης , µετά από πρόταση του ∆ηµάρχου, που εγκρίθηκε 
οµόφωνα από το ∆.Σ. προτάχθηκαν ως 1ο και 2ο αντίστοιχα (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά). 

� Το 10ο  και 16ο θέµα ΑΠΕΣΥΡΘΗΣΑΝ  από τη συζήτηση των θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
� Για το 11Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για τη διατύπωση απόψεων στα πλαίσια  

28. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
29. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
30. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
31. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
32. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
33. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙ∆ΩΝ. 
34. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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της διαδικασίας  διαβούλευσης της µελέτης µε τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ», µετά από εισήγηση του Αντιδηµάρχου Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Υποδοµών , Χωροταξίας & Πολεοδοµίας κ.  Λυρούδια Ευάγγελου και «Μη διατυπωθείσης 
απόψεως εγγράφου στη διαδικασία διαβούλευσης της µελέτης» , ισχύει η αποδοχή η οµόφωνη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 
 
  ..Αριθ. Απόφασης:  ..216/2014.. 
 

� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ». 

 
 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..7ου.. θέµατος της ηµερήσιας έδωσε το λόγο στο 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:  
� Η υπ’αριθµ 30/2014 ΑΟΕ έγκρισης της δαπάνης, διάθεσης της πίστωσης και κατάρτισης των 

όρων του διαγωνισµού 
� Η υπ’αριθµ. 54/2014 ΑΟΕ  έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισµού 
� Η υπ’ αριθµ. 218/2013 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014. 
� Η υπ’ αριθµ. 233/2013 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Προϋπολογισµού έτους 2014. 
� Η υπ’αριθµ. 15187/6-5-2014 σύµβαση του ∆ήµου ∆ιονύσου για την εκτέλεση του έργου του 

θέµατος ποσού 12.557,73 € µε το Φ.Π.Α. 
� Το Πρακτικό της 14ης Συνεδρίας της 3-10-2014 του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της 

Περιφέρειας Αττικής 
� O 1ος Α.Π.Ε. του έργου  
� Η υπ'αριθµ. 189/14 Α∆Σ παράτασης προθεσµίας 

  
 

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

1. Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η υπ'αριθµ. 2/14 µελέτη από το Τµήµα Έργων και Μελετών της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου µε τίτλο: “∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ”.  

2. Με υπ’ αριθµ. 30/2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου εγκρίθηκε η 
δαπάνη, διατέθηκε η σχετική πίστωση ύψους 13.000,00€ για την εκτέλεση του έργου 
εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του Οικονοµικού έτους 2014 µε Κ.Α. 15.7311.0005, ορίστηκε 
η επιτροπή διαγωνισµού και καταρτίσθηκαν οι όροι της δηµοπρασίας  

3. Το έργο δηµοπρατήθηκε στις  18-2-2014 µε προϋπολογισµό εργασιών (µε Φ.Π.Α.) 13.000,00€ 
Ευρώ. Στην παρούσα εργολαβία περιλαµβάνεται η επίστρωση αθλητικού δαπέδου µε συνθετικό 
τάπητα στον αύλειο χώρο του δηµοτικού σχολείου Σταµάτας µε όλες τις απαιτούµενες εργασίες για 
τη διαµόρφωση κατάλληλης υποδοµής και τη διάστρωση κυβολίθων στο τµήµα που καλύπτεται 
από χώµα. 
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4. Το πρακτικό της δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την µε αρ. 54/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ µε µέσο τεκµαρτό ποσοστό 
έκπτωσης 3,4%.  

5. Η εργολαβική σύµβαση για ποσό 12.557,73 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) υπογράφτηκε στη 6.5.2014. Η 
συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες και εποµένως η 
λήξη του έργου ήταν την 4.7.2014. 

6. Με το από 19-5-2014 έγγραφο επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα ∆ήµητρα, Υπάλληλος 
της Τ.Υ. του ∆ήµου. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραµµα του έργου, το οποίο 
εγκρίθηκε µε το 16323/26-5-2014 έγγραφο.  

7. Ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσµίας κατά (60) ηµέρες για τους λόγους που 
αναφέρει στο από 2-7-2014 αίτηµά του. Η εισήγηση της Υπηρεσίας διαβιβάσθηκε στο ∆.Σ. για τη 
λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν λήφθηκε εγκαίρως, λόγω αλλαγής της ∆ιοίκησης του 
∆ήµου. Ο ανάδοχος σύµφωνα µε το άρθρο 48, παρ. 7 συνέχισε τις εργασίες εντός της οριακής 
προθεσµίας του έργου (4-10-2014). Το σύνολο των εργασιών ολοκληρώθηκε την 09-09-2014, 
εντός της  οριακής προθεσµίας του έργου. 

8. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων από τη νέα ∆ιοίκηση του ∆ήµου, το θέµα εισήχθη στο ∆.Σ. και 
λήφθηκε η υπ'αριθµ. 189/14 Α∆Σ παράτασης της συµβατικής προθεσµίας του έργου. 

9. Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών: 

− Συντάχθηκε µε σκοπό να συµπεριλάβει τις αυξοµειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν 
από τα επιµετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαµορφώθηκαν στο τµήµα του έργου που 
έχει κατασκευασθεί, αλλά και από τις προµετρήσεις στο υπολειπόµενο τµήµα του έργου, µε τις  
απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες.  

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

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

10. Ακολούθως εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών για την εµπρόθεσµη κατασκευή του 
έργου. 

11. Το Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων απέστειλε τη θετική γνωµοδότησή του για την έγκριση του 1ου 

ΑΠΕ (Συνεδρία 14η /3-10-2014). 

Η δαπάνη των εργασιών στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 10.209,54€ µε την 
αναθεώρηση και τα απολογιστικά, και κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση µε την αρχική σύµβαση. 

 
Μετά τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 
 
Για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» 
, ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση µε την αρχική σύµβαση. 

 
                                                            

  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.) 
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� 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 30/2014 ΑΟΕ έγκρισης της δαπάνης, διάθεσης της πίστωσης και κατάρτισης των όρων 

του διαγωνισµού 
� Την υπ’αριθµ. 54/2014 ΑΟΕ  έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισµού 
� Την υπ’ αριθµ. 218/2013 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014. 
� Την υπ’ αριθµ. 233/2013 Α∆Σ ∆ιονύσου έγκρισης του Προϋπολογισµού έτους 2014. 
� Την υπ’αριθµ. 15187/6-5-2014 σύµβαση του ∆ήµου ∆ιονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέµατος 

ποσού 12.557,73 € µε το Φ.Π.Α. 
� Το Πρακτικό της 14ης Συνεδρίας της 3-10-2014 του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας 

Αττικής. 
� Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου.  
� Την υπ'αριθµ. 189/14 Α∆Σ παράτασης προθεσµίας 
� Την υπ'αριθµ. 2/14 µελέτη από το Τµήµα Έργων και Μελετών της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
� 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 τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ  
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», ο οποίος κλείνει σε  
ισοζύγιο σε σχέση µε την αρχική σύµβαση. 
                   

 
 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.                       ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                       ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                       ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
            ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 

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

 
     
     Ακριβές Αντίγραφο 

 Άγιος Στέφανος 13/11/2014 
     Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 
 
 

    Γιαννουλάτος Σπυρίδων 
 
 
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.  


