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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..24η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..14/12/2016.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 240/2016.. 
                      
ΘΕΜΑ 11o:  Έγκριση 1oυ Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ – 
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ – ∆ΙΑΒΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 24ης/14-12-2016. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..14η ∆εκεµβρίου 2016.. ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..15:00.. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση, συνεχιζόµενη 
κατόπιν διακοπής της την Τρίτη 13-12-2016 λόγω ωραρίου σε εφαρµογή του άρθρου 3 παρ. 6 
του κανονισµού λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α.∆.Σ.134/27-06-2011),  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. .. 34440/9-12-2016.. 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 .. 36.. ήτοι: 

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

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η   

ΑΓΓΕΛΑ. 
2. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
3. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
4. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
5. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
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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 
∆ιονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. 
Κασαπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Πιπέρης Χαράλαµπος 
και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εµµανουήλ. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα (δικαιολογηµένη απουσία), Ζώτου Βασιλική 

(Βάνα) (δικαιολογηµένη απουσία) και Ίσσαρης Γρηγόριος απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια 
της συνεδρίασης.  

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

• Ο ∆.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6ου θέµατος της 
Η.∆. 

 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος, Ράικος ∆ηµήτριος, Καλαφατέλης Ιωάννης, Κριεµάδης 
Στέφανος, Καρασαρλής Αναστάσιος, Κανατσούλης Ιωάννης και Τσουδερός Ιωάννης 
αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 17ου θέµατος της Η.∆. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Κοντάκης Κυριάκος, 
Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Ιωαννίδης χαράλαµπος και Μπιτάκος Παναγιώτης αποχώρησαν κατά τη 
συζήτηση του 6ου θέµατος της Η.∆. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων και Καγιαλή Ελπίς αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 
5ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆. 

17.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

18.  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  
19.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
20.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
21.  ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
22.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
23.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
24.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
26.  ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
27.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
28.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
29.  ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
30.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
31.  ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
32.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
33.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
34.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
35.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
36.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
 



 3/7 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία, Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα, Αυγέρη-
Βουκλαρή Αικατερίνη και Λουκάτου Ανθή αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος 
της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Υφαντής Ηλίας αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 9ου θέµατος της Η.∆. 
 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το 8ο θέµα αποσύρθηκε από την ηµερήσια διάταξη. 
� Το 9Ο θέµα συζητήθηκε µετά το 4ο, λόγω της ύπαρξης εργαζοµένων. 
� Το 16ο θέµα συζητήθηκε µετά το 5ο. 
 
 

..Αριθ. Απόφασης:  ..240/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση 1oυ Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ – 

ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ – ∆ΙΑΒΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». 
 
 

Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..11ου.. θέµατος της Η.∆. έδωσε το λόγο στον 
Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών, Χωροταξίας & Πολεοδοµίας κ. Λυρούδιας 
Ευάγγελος για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος. 

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

− Η υπ’αριθµ. 18/2015 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
∆ιονύσου προϋπολογισµού 640.000,00€  

− Η υπ’αριθµ 353/2015  Α∆Ε έγκρισης της µελέτης και των όρων του 
διαγωνισµού 

− Η υπ’αριθµ. 435/15 Α∆Ε έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισµού 

− Η υπ'αριθµ. 16934/17-6-2016 Σύµβαση. 

 

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

 

Με την µε αριθ. 353/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου 
καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους  
640.000,00 ΕΥΡΩ. 

 Η δηµοπρασία διενεργήθηκε την 10-12-2015. Το αποτέλεσµα της ∆ηµοπρασίας 
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 435/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 

 Με την υπ' αριθ. 47/2016 πράξη του το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι δεν κωλύεται η 
υπογραφή της σύµβασης. Μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ µε 
µέση τεκµαρτή έκπτωση  58,73% επί των τιµών του τιµολογίου.               

 Η εργολαβική σύµβαση υπογράφηκε την  17-06-2016. Η συµβατική προθεσµία 
περαιώσεως µε βάση την Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 12 της ∆ιακήρυξης του έργου είναι διακόσιες 
εβδοµήντα  (270) ηµέρες, ήτοι µέχρι την 17-03-2017. 
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 Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 Έως την ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος 1ου ΑΠΕ έχουν υπογραφεί οι υπ'αριθµ. 1, 
2 & 3 πιστοποιήσεις του έργου συνολικού ποσού 120.546,24€ µε ΦΠΑ (24%). 

 Το Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων γνωµοδότησε θετικά για τη χρήση των επί έλασσον 
δαπανών στην από 1-12-2016 17η Συνεδρία του. 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 Αντικείµενο του έργου είναι  κατασκευή, συντήρηση, ανακατασκευή και διαµόρφωση 
προσβάσεων πεζών σε σηµεία του ∆ήµου ∆ιονύσου. Ειδικότερα, στη µελέτη περιλαµβάνονται: 

1.  Κατασκευή οδών σε υφιστάµενους χωµατόδροµους σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές 

[Προµηθέως (∆Ρ),  

Περγάµου, Βιζυηνού, τµήµα Λ. Καΐρη, τµήµα Προµηθέως, Κίου  (∆ΙΟΝ),  

Λήµνου (ΚΡ),  

Νίκης, τµήµα Μαραθώνος (ΣΤΑΜ),  

τµήµα Ταϋγέτου (ΑΓ.ΣΤ) 

τµήµα Ροδοδάφνης (ΑΝ)] 

2.  Ανακατασκευή υφιστάµενων ασφαλτοστρωµένων οδών 

[Ελευθερίας, Αλκαµένους, Καλαµάτας (ΑΓ.ΣΤ),  

τµήµα Ροδοδάφνης, Ναυαρίνου, Κύπρου, Μεγ. Αλεξάνδρου (ΑΝ),  

25ης Μαρτίου (∆Ρ) 

Μυρτιδιωτίσσης, Φιλ. Εταιρείας, Ειρήνης, Αυγής, Μπουµπουλίνας (ΚΡ)] 

3. Κατασκευή προσβάσεων πεζών σε διαβάσεις ρεµάτων στη ∆.Κ. ∆ροσιάς   

 [Μαραθωνοµάχων, ∆ηµοκρατίας, Αθηνάς] και  

 πλακοστρώσεις τµηµάτων πεζοδροµίων   

 [Περγάµου, τµήµα Λ. Καΐρη, τµήµα Προµηθέως  (∆ΙΟΝ), τµήµα Μαραθώνος (ΣΤΑΜ)] 

4.  ∆ιαµόρφωση διαδροµής περιπάτου στην οδό Ανθέων της ∆.Κ. ∆ιονύσου. 

5.  ∆ιοχέτευση των οµβρίων υδάτων στο ρέµα της οδού Νιόβης (ΑΝ) 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Ο παρών 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ εργασιών (1ος ΑΠΕ), συντάσσεται κατά την 
πορεία εκτέλεσης του έργου και µετά την έγκριση των 1ου, 2ου και 3ου ΠΠΑΕ και την 
ακριβέστερη προµέτρηση των εργασιών που υπολείπονται, σύµφωνα µε τη  µελέτη του έργου.  

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε αδυναµία εκτέλεσης των εργασιών σε κάποια τµήµατα της µελέτης 
λόγω αλλαγής των συνθηκών στο διάστηµα που µεσολάβησε από τη σύνταξη της µελέτης έως 
την εκτέλεση των εργασιών, µε συνέπεια να µην είναι δυνατό να εκτελεστούν. Αναλυτικά, η 
οδός Ταϋγέτου έχει κατασκευαστεί µε προηγούµενη εργολαβία, στις οδούς Μυρτιδιωτίσσης και 
Μπουµπουλίνας εκκρεµεί η κατασκευή της αποχέτευσης και των συνδέσεων, οι διαβάσεις των 
ρεµάτων της ∆ροσιάς δεν επιτρέπουν µετά τη βροχή του Ιουνίου 2016 τις ήπιες επεµβάσεις 
της µελέτης, για τη διαµόρφωση της διαδροµής περιπάτου της οδού Ανθέων δεν έχει 
εξασφαλιστεί από τη ∆ηµ. Κοινότητα η άδεια του ιδιοκτήτη και η διοχέτευση των οµβρίων στο 
ρέµα της οδού Νιόβης έχει κατασκευαστεί ήδη. Με βάση τα προαναφερθέντα καθώς και 
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αιτήµατα δηµοτών για συντηρήσεις οδοποιίας, προτείνεται οι ποσότητες των εργασιών που 
εξοικονοµούνται να διατεθούν για τη συντήρηση των ακόλουθων τµηµάτων: οδός Πεύκων (Αγ. 
Στέφ), οδός Πόντου (∆ροσιά), προαύλιος χώρος γηπέδου ποδοσφαίρου (Αγ. Στέφ), κατασκευή 
σκαλοπατιών στην οδό Μεγ. Λαύρας (∆ΙΟΝ), πλακοστρώσεις πεζοδροµίων σε διάφορα σηµεία 
του ∆ήµου. 

 Οι δαπάνες των επί πλέον εργασιών καλύπτονται από τις επί έλασσον δαπάνες, καθώς και 
από την δαπάνη των απροβλέπτων της µελέτης του έργου.  

 Ο παρών 1ος Αν. Πίνακας συντάχθηκε ώστε η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών να 
ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), 
εφόσον η δυνατότητα χρησιµοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύµβαση. 
Με  τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε., το απαραίτητο ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των επί πλέον 
ποσοτήτων είναι 60.074,97€ και θα καλυφθεί µε απορρόφηση 27.442,04€ εκ του κονδυλίου 
των απρόβλεπτων και µε τη χρήση 32.632,92€ από τις επί έλασσον δαπάνες. Το ποσό των 
απρόβλεπτων διαµορφώνεται στο ποσό των 297,67€. 
 
Το ποσό των επί έλασσον δαπανών που χρησιµοποιείται είναι 10,148,52€ σε ποσοστό 5,49% 
της συµβατικής δαπάνης του έργου προ Φ.Π.Α 24% και αναθεωρήσεων.  
 
Σύµφωνα µε τον συνταχθέντα από την διευθύνουσα υπηρεσία 1ο Α.Π.Ε. η διαµορφούµενη 
συµβατική δαπάνη του έργου βρίσκεται σε ισοζύγιο µε την αρχική δαπάνη του έργου ήτοι 
παραµένει στο ποσό των 266.303,62 € µε Φ.Π.Α 24% . 
 

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

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ – ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ – ∆ΙΑΒΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ». 
 
Έπειτα το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, ως επικεφαλής της παράταξης 
«Ενωτική Πρωτοβουλία ∆ήµου ∆ιονύσου» και είπε τα εξής: «100.000,00€ και πλέον δηµοτικού 
χρήµατος πετάχτηκαν κυριολεκτικά για το συγκεκριµένο έργο. Βέβαια θα γίνει και η 
απαλλοτρίωση , αλλά για το συγκεκριµένο έργο δεν θα έχει καµία σηµασία γι αυτό που θα γίνει 
µετά. Είτε έγινε είτε όχι είναι πεταµένα λεφτά». 
 
 Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Φωτάκης Ιωάννης, ως εκπρόσωπος της παράταξης 
«Νέα Πνοή για το ∆ιόνυσο» και είπε τα εξής: « Υπάρχει αµφισβήτηση για τις εργασίες 
ολοκλήρωσης και επειδή δεν υπάρχει ιδία αντίληψη θα ψηφίσω λευκό». 
 
Τέλος το λόγο έλαβε η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως επικεφαλής της παράταξης « Λαϊκή 
Συσπείρωση ∆ιονύσου» και είπε τα εξής: «∆εν υπάρχει ολοκληρωµένη εργασία και όλο 
επανερχόµαστε µε κοµµάτια έργων και για το λόγο αυτό θα ψηφίσω λευκό». 
 
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 και του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 

τεύχος Α΄).  
� Την υπ’αριθµ. 18/2015 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου 

προϋπολογισµού 640.000,00€  
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� Την υπ’αριθµ 353/2015  Α∆Ε έγκρισης της µελέτης και των όρων του διαγωνισµού 

� Την υπ’αριθµ. 435/15 Α∆Ε έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισµού 

� Την υπ'αριθµ. 16934/17-6-2016 Σύµβαση. 

� Τις µε αριθ. 353/2015  και 435/2015 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. 
� Την υπ' αριθ. 47/2016 πράξη του το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
� Τον 1ο ΑΠΕ  του έργου  θεωρηµένος από το Σ∆ΕΠΑ και η Αιτιολογική Έκθεση. 
� Τη γνωµοδότηση Σ∆ΕΠΑ. 
� 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   14  Υπέρ      4    Κατά  και    4  Λευκές                                     

                                       
 
Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Καρασαρλή Αναστασίου, Κανατσούλη 
Ιωάννη και Τσουδερού Ιωάννη για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και 
αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Οι ∆.Σ. κ. κ. Φωτάκης Ιωάννης, Ζυγούνας Γεώργιος, Σπηλιώτης Σπυρίδων και Σώκου Ζωή 
δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά 
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ – 
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ – ∆ΙΑΒΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». 

            
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.           ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                 ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
                                                                 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 

ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
       ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
       ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
       ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας µε την 
ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 
 
 
 


