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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..16η/2017..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..31/7/2017.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 220/2017.. 
                      

ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη όσον αφορά στα περιγράμματα 
κίτρινα ,πορτοκαλί, ιώδη για τις περιοχές του Δήμου στα πλαίσια κατάρτισης των 
δασικών χαρτών  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ΙΑ 2β του άρθρου 153 του Ν. 
4389/2016 και την Υπουργική Απόφαση με αρ. 34844/11.7.2016» 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 16ης/31-7-2017 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..31η  Ιουλίου 2017.. ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Πολιτιστικό 
Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου 
Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. ..22716/27-7-2017.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 
«Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη 
αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν .. 26.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος 
2.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
7.   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
8.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
9.  ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
10.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
12.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
13.  ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  
14.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
15.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
16.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
2. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
4. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
5. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
6. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
7. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
8. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
9. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
10. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
11. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
12. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.  
13. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
14. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
15. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ. 
 
Απουσίες: 

• Οι Δ.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής Δημήτριος, Κοκμοτός Βασίλειος, Κρητικός 
Αθανάσιος(δικαιολογημένη απουσία), Κοντάκης Κυριάκος, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, 
Τσουδερός Ιωάννης, Λουκάτου Ανθή, Ζυγούνας Γεώργιος, Σπηλιώτης Σπυρίδων, Σώκου 
Ζωή(δικαιολογημένη απουσία), Μαγγίνα-Στέλλα Σοφία, Γιαννουλάτος Σπυρίδων και Υφαντής 
Ηλίας απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

• Ο Δ.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 
•  Ο Δ.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος. 
 
Αποχωρήσεις: 

• Οι Δ.Σ. κ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος, Λυρούδιας Ευάγγελος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος και 
Ρηγοπούλου Βασιλική αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος. 

• Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης και Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 23ου θέματος. 

• Οι Δ.Σ. κ. κ. Κριεμάδης Στέφανος και Τσιλιγκίρης Μιχαήλ  αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 26ου θέματος. 

• Ο Δ.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης  αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 28ου θέματος. 
• Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς  αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ. 
• Ο Δ.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 22ου θέματος της Η.Δ. 
• Ο Δ.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 27ου θέματος της Η.Δ. 
• Η Δ.Σ. κ. Γκιζελή Αικατερίνη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 24ου θέματος της Η.Δ. 
 
� Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης  νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
� Το θέμα με α/α 22ο   προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το Ε.Η.Δ. λόγω της παρουσίας πολιτών 

κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
 

..Αριθ. Απόφασης:  ..220/2017.. 
 

� ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη όσον αφορά στα περιγράμματα 
κίτρινα ,πορτοκαλί, ιώδη για τις περιοχές του Δήμου στα πλαίσια κατάρτισης των 

17.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
18.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
19.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
20.  ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
21.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
22.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
23.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
24.  ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
25.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
26.  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
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δασικών χαρτών  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ΙΑ 2β του άρθρου 153 του Ν. 
4389/2016 και την Υπουργική Απόφαση με αρ. 34844/11.7.2016» 

 
Η Πρόεδρος  μετά την εκφώνηση του ..16ου.. της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο 
στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών και Χωροταξίας κ. Ράικο Δημήτριο να 
προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών και Χωροταξίας κ. Ράικος Δημήτριος είπε τα 
εξής: 
 

ΣΧΕΤIKA.:   
 
1.Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2.Οι διατάξεις του Ν3852/2010 άρθρο73 παρ.Β(ii). 
3.-Η υπ’αρ.17140/8-6-2017 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  
4.- H υπ’αρ.14/2017 απόφαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Την υπ’αρ. 221/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α/14-10-2010), «Χρηματοδότηση 
Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 13, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 153 του 
Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α/27-5-2016) 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α/27-5-2016), «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 153-155 
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και 
ειδικότερα του άρθρου 32 
5.  Την  εγκύκλιο 18/19.10.2016 με αρ. πρωτ. ΔΝΣα΄/οικ. 68559/Φ.ΕΓΚΥΚΛ. (ΑΔΑ 
7ΛΜ74653ΟΞ-ΖΨ7) του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και ειδικότερα της 
παραγράφου 12. 
6. Την υπ’αρ. 147784/2589/4-11-2016 διαταγή του ΥΠΕΝ με θέμα ΄΄ Εφαρμογή άρθρου 32 
ν.4412/2016)΄΄, με την οποία καθίσταται σαφές ότι μπορεί να επιλέγεται η εφαρμογή του 
άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για τις ανάγκες σύναψης δημόσιας σύμβασης για τις υπηρεσίες 
των εργασιών επικαιροποίησης, θεώρησης, ανάρτησης, παραλαβής και επεξεργασίας των 
αντιρρήσεων , διόρθωσης και κύρωσης των δασικών χαρτών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
3889/2010 όπως ισχύει σήμερα. 
7. Την με αρ. 168/20.9.2016 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Διονύσου σχετικά   με την 
αναγκαιότητα  ανάθεσης της παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας  σε εξωτερικό συνεργάτη 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3316/2005. 
8.Τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου για την αλλαγή του νομικού πλαισίου κ΄ την ισχύ 
του ν. 4412/2016 
9.Την με αρ.288/12.9.2016 απόφαση της Ο.Ε περί της 4ης  αναμόρφωσης του     
προϋπολογισμού ο.ε 2016  για την πρόβλεψη νέου ΚΑ 30.7413.0041  ποσού 18.000 Ευρώ 
συμπ. Φ.Π.Α  
10.  Τα με αρ. πρωτ. 22582/16.8.2016 κ΄ 29926/25.102016 έγγραφα της ΕΚΧΑ για την 
προθεσμία   πρόσβασης στη διαδικτυακή εφαρμογή. 
11.Την με αρ.πρωτ.31691/14.11.2016 ( ΑΔΑ 75ΡΒΩ93-5ΚΞ) Πρόσκληση σε   
Διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  (εδάφιο γ, παρ. 2 του   άρθρου32 του ν. 
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4412/2016) για την ’’Παροχή υπηρεσιών για την  διαδικασία κατάρτισης των   δασικών χαρτών 
σύμφωνα με τις διατάξεις  του  ν.4389/2016΄΄. 
12.Την με αριθμό 313/4.11.2016 απόφαση της Ο.Ε για την έγκριση κ΄διάθεση πίστωσης 
17.900,64 Ευρώ συμπ. Φ.Π.Α στον ΚΑ 30.7413.0041 του προϋπολογισμού του Δήμου  ο.ε 
2016 καθώς επίσης και την έγκριση της διενέργειας της διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 2γ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση.   
13.Την με αριθμό 349/11.11.2016 απόφαση της Ο.Ε για τον ορισμό των  μελών  της  
Επιτροπής Αξιολόγησης σύμφωνα με το Α.Π 31502/ 10.11.2016 Πρακτικό Κλήρωσης  της 
Δ/ντριας Τ.Υ. 
14. Την με αριθμό 369/29.11.2016 απόφαση της Ο.Ε για την έγκριση του από 22-11-2016 
Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης και την κατακύρωση του αποτελέσματος στην  
Εταιρείας σας NERCO Ν. ΧΛΥΚΑΣ  & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ, σύμφωνα με την οικονομική 
προσφορά 15.934,00 Ευρώ συμπ. Φ.Π.Α 
15.   Την με αριθμό 386/13.12.2016 απόφαση της Ο.Ε για την έγκριση του από 8-12-2016 
Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορά στην επικύρωση των δικαιολογητικών και 
την κατακύρωση του αποτελέσματος στον προσωρινό μειοδότη  NERCO Ν. ΧΛΥΚΑΣ  & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. 
16. Την με αριθμό 385/13.12.2016 απόφαση της Ο.Ε για τη συγκρότηση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής  της υπηρεσίας. 
17. Την με αρ. πρωτ. 35220/16.12.2016 σχετική Σύμβαση . 
18. Το με αρ. πρωτ. 531/5.1.2017 έγγραφο του Αναδόχου περί υποβολής των παραδοτέων . 
19.Το με αρ. πρωτ. 2169/24.1.2017 έγγραφο της ΕΚΧΑ για την ολοκλήρωση της εφαρμογής το 
συντομότερο δυνατό.  
20. Το με αρ. πρωτ. 3214/3.2.2017 έγγραφο του Δημάρχου προς την ΕΚΧΑ  περί 
απενεργοποίησης των κωδικών πρόσβασης στη διαδικτυακή εφαρμογή. 
21. Το από 22 Φεβρουαρίου 2017 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής.  
22. Το με αρ. πρωτ. 11103/24.4.2017 έγγραφο των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και της 
Υ.ΔΟΜ προς τον   Δήμαρχο  για την ενεργοποίηση των κωδικών πρόσβασης στη διαδικτυακή 
εφαρμογή της ΕΚΧΑ για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου όπως από το νόμο 
ορίζεται.  
23. Τις πραγματοποιούμενες συσκέψεις με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και 
Αντιδημάρχους.    
24. Το με αρ. πρωτ. 14132/15.5.2017 έγγραφο του Αναδόχου περί της τελικής υποβολής των 
χαρτών σε έντυπη και ψηφιακή μορφή καθώς και  της  Τεχνικής Εκθεσης –Τεκμηρίωση 
Εργασιών για την αρμοδίως θεώρησή τους.  
25. Την με αρ. πρωτ. 15475/25.5.2017 Εισήγηση προς τον Δήμαρχο για την Πρόεδρο του Δ. Σ 
,η οποία επεστράφη με εντολή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κατόπιν συνεννοήσεως 
με τον Δήμαρχο, προκειμένου να ληφθεί προηγουμένως απόφαση για το θέμα από την 
Επιτροπή Ποιότητα Ζωής. 

 
Με την υπ’αρ.14/2017 απόφασή της, η ΕΠΖ ενέκρινε κατά πλειοψηφία να μην κάνει δεκτή τη 
μελέτη του κ.Χλύκα Νικολάου (ΝΕRCO Xλύκας Νικ. και συνεργάτες Α.Ε.Μ)  γιατί δεν τήρησε 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

 
   Μετά τα παραπάνω προτείνεται: 

 
H λήψη απόφασης για τη μη αποδοχή της μελέτης του κ.Χλύκα Νικολάου (ΝΕRCO Xλύκας Νικ. 
και συνεργάτες Α.Ε.Μ)  γιατί δεν τήρησε τις συμβατικές του υποχρεώσεις όπως αυτές 
αναγράφονται στη σύμβασή του σύμφωνα με την υπ’αρ.221/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου. 
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Έπειτα το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Φωτάκης Ιωάννης, εκ μέρους της παράταξης «Νέα Πνοή για το 
Διόνυσο» και είπε τα εξής: « Η συζήτηση δείχνει την αντίφαση την οποία είχαμε επισημάνει 
όταν συζητούσαμε το θέμα σε προηγούμενο Δ.Σ. Είχαμε διαδικασίες που ορίζονται απ΄το νόμο 
, είχαμε διαδικασίες με ακριβείς ορισμούς και είχαμε και ένα νόμο τον οποίο ομόφωνα 
αποδεχόμαστε όλοι που ήταν μια οπισθοχώρηση σε ορισμένα ζητήματα και συγκεκριμένα στο 
άρθρο 31 του προηγούμενου νόμου, όμως στα ιώδη άνοιγε δρόμους και θα μπορούσαμε σαν 
Δήμος να δώσουμε μια μάχη με τους δρόμους που άνοιγε ο νόμος, αν βέβαια επιλέγαμε αυτή 
τη λύση. Η άλλη λύση , δηλαδή να χαϊδέψουμε αυτιά, ήταν και αυτή που ακολουθήσαμε και 
είπατε ότι σε περίπτωση που ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο δεν χρειάζεται ο σύμβουλος…… 
Εμείς θα απέχουμε από τη διαδικασία». 
 
Τέλος το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, ως επικεφαλής της παράταξης ‘Ενωτική 
Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου» και είπε τα εξής: « Όσον αφορά την εν λόγω μελέτη σας 
τονίσαμε ότι δεν ήταν αναγκαία η σύμβαση και ότι η διαδικασία που ακολουθήσατε ήταν 
εντελώς λανθασμένη. Όμως η αρμόδια επιτροπή παρέλαβε τη μελέτη που σημαίνει και την 
αποδοχή της. Έρχεστε σήμερα και μας ζητάτε να μην αποδεχθούμε τη μελέτη, να μην 
παραλάβουμε ισχυριζόμενοι  ότι δεν τήρησε τις συμβατικές υποχρεώσεις. ‘Όλο αυτόν τον 
λάθος χειρισμό που κάνατε, από την αρχή μέχρι σήμερα, οφείλετε να αναλάβετε τις ευθύνες 
σας και να υποστείτε προσωπικά τις οικονομικές επιβαρύνσεις. Θυμηθείτε λίγο τα πράγματα, 
πριν καν ολοκληρώσει τη μελέτη ο κ. Χλύκας, εσείς κλειδώσατε τους κωδικούς και είχατε 
εγκρίνει, καλώς ή κακώς, στο Δημοτικό Συμβούλιο να τα κάνουμε όλα πορτοκαλί. Προς τι 
χρειαζόταν αυτή η μελέτη και κάνατε όλες αυτές τις ενέργειες που τώρα πρέπει να το 
επωμιστείτε. Εμείς δε θα συναινέσουμε και θα απέχουμε απ’ την ψηφοφορία». 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 73 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

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

Α΄).  
� Τις διατάξεις του άρθρου 13 του  Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α/14-10-2010). 
� Τις διατάξεις των άρθρων 153-155 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α/27-5-2016). 
� Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08.08.2016). 
� Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3316/2005. 
� Την υπ' αριθ. 17140/8-6-2017 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
� Την υπ' αριθ. 14/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
� Τις  υπ' αριθ. 221/2016 και 168/20.9.2016 αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Διονύσου.  
� Την υπ' αριθ. ΔΝΣ α΄/οικ. 68559/Φ.ΕΓΚΥΚΛ., παράγραφος 12., εγκύκλιο του Υπουργού 

Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.   
� Την υπ’ αρ. 147784/2589/4-11-2016 διαταγή του ΥΠΕΝ.   
� Τις υπ’ αρ.288/12.9.2016, 313/4.11.2016,349/11.11.2016, 369/29.11.2016, 

385/13.12.2016 και 386/13.12.2016   αποφάσεις της Ο.Ε.   
� Την υπ’ αρ. 31691/14.11.2016 Πρόσκληση σε   Διαπραγμάτευση.  
� Το υπ’ αρ. 31502/ 10.11.2016 Πρακτικό Κλήρωσης  της Δ/ντριας Τ.Υ. 
� Την υπ’ αρ. 35220/16.12.2016 σχετική Σύμβαση.  
� Το υπ’ αρ. 531/5.1.2017 έγγραφο του Αναδόχου περί υποβολής των παραδοτέων.  
� Το υπ’ αρ. 2169/24.1.2017 έγγραφο της ΕΚΧΑ.   
� Το υπ’ αρ. 3214/3.2.2017 έγγραφο του Δημάρχου προς την ΕΚΧΑ.    
� Το από 22 Φεβρουαρίου 2017 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής.  
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� Το υπ’ αρ. 11103/24.4.2017 έγγραφο των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και της Υ.ΔΟΜ 
προς τον   Δήμαρχο.    

� Το υπ’ αρ.14132/15.5.2017 έγγραφο του Αναδόχου.   
� Την υπ’ αρ. 15475/25.5.2017 Εισήγηση προς τον Δήμαρχο για την Πρόεδρο του Δ. Σ.   
� Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών 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    15  Υπέρ    και    6    Π α ρ ώ ν  
 
 
Οι  Δ.Σ. κ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, Κριεμάδης Στέφανος, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Καρασαρλής 
Αναστάσιος, Κανατσούλης Ιωάννης και Φωτάκης Ιωάννης δήλωσαν παρών για τους λόγους 
που ανέφεραν  στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν  στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  
 

 
Δεν αποδέχεται τη μελέτη του κ.Χλύκα Νικολάου (ΝΕRCO Xλύκας Νικ. και συνεργάτες Α.Ε.Μ), 
γιατί δεν τήρησε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, όπως αυτές αναγράφονται στη σύμβασή του 
σύμφωνα με την υπ’αρ.221/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου. 
 

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».  
 
         
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
 
 
 

      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ             

                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.     

                                                                   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.  
                                                                 ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.  
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ                                                              
ΑΓΓΕΛΑ. 
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 

        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.  
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  
                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.  
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.  
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.  
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
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                                                                 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.  
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ. 
Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών και Χωροταξίας.  
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας και με την 

ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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