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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..20η/2017..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..24/10/2017.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 267/2017.. 
                      

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ». 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 20ης/24-10-2017 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..24η  Οκτωβρίου 2017.. ημέρα ..Τρίτη.. 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. .. 33814/20-10-2017.. 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 ..28.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος 
2.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
5.   ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
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.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
14. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
15.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
16.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
17.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
18.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
4. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
5. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
6. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
7. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
8. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
9. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
10. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
11. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
12. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
13. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.  
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν  ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ. 
 
Απουσίες: 

• Οι Δ.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής Δημήτριος,  Κρητικός Αθανάσιος, Κοντάκης Κυριάκος, Αυγέρη-
Βουκλαρή Αικατερίνη, Ζυγούνας Γεώργιος(δικαιολογημένη απουσία), Σώκου Ζωή 
(δικαιολογημένη απουσία) και  Υφαντής Ηλίας (δικαιολογημένη απουσία) απουσίαζαν καθ’ 
όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

• Οι Δ.Σ. κ.κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος, Καλαφατέλης Ιωάννης, Κριεμάδης Στέφανος και 
Κανατσούλης Ιωάννης προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 

• Ο Δ. Σ. κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της 
Η.Δ. 

• Ο Δ.Σ. κ. Λυρούδιας Ευάγγελος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10ου θέματος της 
Η.Δ. 

 
Αποχωρήσεις: 

• Η Δ.Σ. κ.  Ρηγοπούλου Βασιλική αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος. 
• Ο Δ.Σ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6ου θέματος. 
• Η Δ.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία  αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέματος. 
• Ο Δ.Σ. κ. Μπάσης Αναστάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11ου θέματος. 
• Η Δ.Σ. κ. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 14ου 

θέματος. 
• Οι Δ.Σ. κ.κ. Κριεμάδης Στέφανος και Μπιτάκος Παναγιώτης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 17ου θέματος. 
• Ο Δ.Σ. κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου θέματος 
• Οι Δ.Σ. κ.κ. Μπέτσης Ανδρέας, Καλαφατέλης Ιωάννης, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Καρασαρλής 

Αναστάσιος και Λουκάτου Ανθή αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέματος. 
 
� 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 3Ο θέμα συζητήθηκε μετά το 1Ο θέμα και το 18 θέμα συζητήθηκε μετά το 13ο θέμα. 
 

 
 
 
 

19.  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
20. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
21.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
22.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
23.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
24. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
25. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
26. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
27. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
28. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
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     ..Αριθ. Απόφασης: 267/2017.. 
 

� ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ». 
 

Η Πρόεδρος  μετά την εκφώνηση του ..13 ου..  της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο 
στον Αντιδήμαρχο  Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοχών & Χωροταξίας κ. Ράικο Δημήτριο να 
προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Ράικος Δημήτριος είπε τα εξής: 
Σχετ:   

(1) Η υπ'αριθμ. 239/2015 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. 328/2015 Απόφαση O.E. κατακύρωσης  του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού. 

(3) Το υπ'αριθμ. 97630/52566/01-02-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ελέγχου νομιμότητας της υπ'αριθμ. 328/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής. 

(4) Η υπ' αριθμ. 26308/26-09-2016  Σύμβαση εκτέλεσης του έργου. 

(5) Η υπ' αριθμ 35/2017 Απόφαση Διάθεσης Πίστωσης για το έτος 2017. 

(6) Η υπ’ αριθμ. 228/2016 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2017, 
όπως αναμορφώθηκε και ισχύει σήμερα. 

(7) Η υπ’ αριθμ. 209/16 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 
2017 ,όπως αναμορφώθηκε και ισχύει σήμερα.  

(8) Η υπ’αριθμ. 7046/13-3-2017 αίτηση του αναδόχου για 1η παράταση προθεσμίας   
εκτέλεσης. 

(9) Η υπ’ αριθμ. 107/2017 απόφαση Δημ. Συμβ. με την οποία εγκρίθηκε α)ο 1ος ΑΠΕ 
και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και  β) η 1η παράταση του έργου κατά 90 ημέρες ήτοι μέχρι την 
26/06/2017. 

(10) Η υπ’αριθμ. 18541/20-6-2017 αίτηση του αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας   
εκτέλεσης του έργου κατά 90 ημέρες. 

(11) H υπ’ αριθμ. 223/2017 απόφαση Δημ. Συμβ. με την οποία εγκρίθηκε η 2η 
παράταση του έργου κατά 90 ημέρες ήτοι μέχρι την 26/09/2017. 

(12) Η υπ’αριθμ. 29902/26-09-2017 αίτηση του αναδόχου για 3η παράταση προθεσμίας   
εκτέλεσης του έργου κατά 90 ημέρες. 

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

− Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η υπ’ αρ.  4/2015 μελέτη, η οποία θεωρήθηκε 

αρμοδίως.  

− Με την με αρ. 239/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου 

εγκρίθηκε, η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 222.000,00€ για το έργο 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», 

ορίσθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του εν΄ θέματι έργου και καταρτίσθηκαν οι όροι της 

διακήρυξης. 

− Το έργο δημοπρατήθηκε στις  30-9-2015 με προϋπολογισμό εργασιών  180.487,81 € 

ευρώ πλέον ΦΠΑ (23%) 41.512,19 € ευρώ , σύνολο δαπάνης 222.000,00 € ευρώ. 
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− Με την υπ’  αρ. 328/15 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνεται το πρακτικό της 

Ε.Δ.  και ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον ΛΕΡΑΝΤΖΗ ΚΩΝ/ΝΟ, με μέσο τεκμαρτό 

ποσοστό έκπτωσης 61,68% . 

− Με υπ' αριθμ. 97630/52566/01-02-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ελέγχου νομιμότητας της υπ'αριθμ. 328/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής. 

− Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 69.161,48 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) υπογράφτηκε 

στη 26.09.2016. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν εκατόν ογδόντα (180) 

ημερολογιακές ημέρες και επομένως η λήξη του έργου ήταν την 26.03.2017. 

− Με την υπ’ αριθμ. 32784/24-11-2016 απόφαση της Δ/ντριας της Τ.Υ.  επιβλέποντες του 

έργου ορίστηκαν : ο κος Παπαδόπουλος Αποστόλης, Μηχανολόγος Μηχανικός  ως 

επιβλέποντας των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και η κα Βουτσινά Στυλιανή, 

Αρχιτέκτων Μηχανικός ως επιβλέπουσα των οικοδομικών εργασιών.  Ο ανάδοχος υπέβαλε 

προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 28139/01-11-2016 

έγγραφο. 

− Με την υπ’αριθμ. 7046/13-03-2017 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της 
προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) μήνες, ήτοι έως τις 26-06-2017, λόγω 
του ότι: • οι καιρικές συνθήκες κατά το διάστημα Δεκεμβρίου 2016- Φεβρουαρίου 2017 ήταν 
ιδιαίτερα δυσμενείς. 
 
− Με την υπ’ αριθμ. 107/2017 απόφαση Δημ. Συμβ. εγκρίθηκε α) ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και  β) η 1η παράταση του έργου κατά 90 ημέρες ήτοι μέχρι την 26/06/2017. 

 
− Με την υπ’ αριθμ. 18541/20-06-2017 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε εκ νέου παράταση 
της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) μήνες, ήτοι έως τις 26-09-2017, 
λόγω εκτέλεσης ποδοσφαιρικών αγώνων πρωταθλημάτων της ΕΠΣΑΝΑ. 

 
− Με την υπ’ αριθμ. 223/2017 απόφαση Δημ. Συμβ.  εγκρίθηκε η 2η παράταση του έργου 
κατά 90 ημέρες ήτοι μέχρι την 26/09/2017. 

 
− Με την υπ’ αριθμ. 29902/26-09-2017 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε εκ νέου 3η 
παράταση  προθεσμίας   εκτέλεσης του έργου κατά 90 ημέρες, ήτοι έως τις 26/12/2017, 
προκειμένου να εγκριθεί 2ο ΠΚΤΜΝΕ και ο 2ος ΑΠΕ. 

                                                                                                                            
  

Η Τεχνική Υπηρεσία: 

1. Συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας 
του έργου κατά ενενήντα  (90) μέρες, ήτοι έως την 26-12-2017, 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 Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 

Για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» κατά τρεις (3) μήνες, έως την 26-12-
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2017, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08. 

 
Έπειτα το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης, ως μέλος της παράταξης «Ενωτική 
Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου» και είπε τα εξής:«Το έργο έχει κακοφορμίσει, ξαφνικά στις 26-
9 έρχεται ο εργολάβος και λέει ότι κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψαν εργασίες που δεν 
είχαν προϋπολογιστεί. Δεν προέκυψαν τότε, απλά τότε τελείωνε η παράταση που πήρε. Τώρα 
μας ζητάτε και νέα, προσωπικά δεν πιστεύω ότι δικαιολογείται μια τέτοια παράταση και δε θα 
το ψηφίσω». 
 
Εν συνεχεία το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων, ως μέλος της παράταξης « 
Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου» και είπε τα εξής: «Συνεχώς έρχονται παρατάσεις έργων. 
Θα πρέπει να τα δούμε εξ΄ αρχής κι αν δε γίνει μια επιστημονική προσέγγιση θα έχουμε τέτοιες 
παρατάσεις. Πραγματικά είναι δύσκολο να ψηφίσουμε μια 3η παράταση». 
 
Τέλος το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Φωτάκης Ιωάννης, ως μέλος της παράταξης « Νέα Πνοή για το 
Διόνυσο» και είπε τα εξής: «Υπάρχει μια παθογένεια στα δημόσια έργα. Είναι δύσκολο γιατί 
μετά την σύμβαση είμαστε όμηροι τέτοιων καταστάσεων. Συνήθως στηρίζουμε τις παρατάσεις 
αλλά πρέπει να ακουμπάμε κάπου , τουλάχιστον να υπάρχει μια αύξηση του αντικειμένου που 
στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υφίσταται. Θέλουμε να το στηρίξουμε ,αλλά εδώ έχουμε να 
κάνουμε με περίπτωση κακού εργολάβου και θα σταθούμε με λευκή ψήφο». 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 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 υπ'αριθμ. 239/2015, 328/2015  & 35/2017 Αποφ. Οικ. Επιτροπής. 
� Το υπ'αριθμ. 97630/52566/01-02-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
� Την υπ' αριθμ. 26308/26-09-2016  Σύμβαση. 
� Τις υπ’ αριθμ. 228/2016,  209/16, 107/2017& 223/2017 ΑΔΣ Διονύσου  
� Τις υπ’αριθμ. 7046/13-3-2017, 18541/20-6-2017 & 29902/26-09-2017 αιτήσεις του 

αναδόχου. 
� 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   18    Υπέρ ,  3   Κατά    και    3   Λευκές  

 
 
Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Κριεμάδη Στεφάνου, Κανατσούλη Ιωάννη και Τσουδερού Ιωάννη 
για τους λόγους που ανέφεραν στην  τοποθέτησή  τους  και αναλυτικά καταγράφηκαν  στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 
 
Οι Δ.Σ. κ κ. Μπιτάκος Παναγιώτης, Φωτάκης Ιωάννης και Σπηλιώτης Σπυρίδων δήλωσαν 
λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην  τοποθέτησή  τους  και αναλυτικά 
καταγράφηκαν  στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
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Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» κατά τρεις (3) μήνες, 
έως την 26-12-2017, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08. 

 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ       

                                                                        ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.  
                                                                       ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 

                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.  
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.  
                                                                 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ. 
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  
                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).  
                                                                 ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  
                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
                                                                 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
                                                                 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.  
                                                                  
  
                                                                

Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.  
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
 
 


