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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..2η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..24/1/2017.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 4/2017.. 
                      
ΘΕΜΑ 4o: «Χρήση σκυροδέµατος από την υπάρχουσα σύµβαση προµήθειας του ∆ήµου 
για ενσωµάτωσή του στο έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7  ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ». 
 
 
 

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). 

             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.∆. 

16.  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  
17.  ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
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:  ..4/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 4o: «Χρήση σκυροδέµατος από την υπάρχουσα σύµβαση προµήθειας του 

∆ήµου για ενσωµάτωσή του στο έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7  ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ». 

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..4ου.. θέµατος της Η.∆. έδωσε το λόγο στην Αντιδήµαρχο 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου κ. Πέππα Αγγελική για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος. 

Η Αντιδήµαρχος κ. Πέππα Αγγελική  είπε τα εξής: 
 
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010):    
«Το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από 
εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του 
δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του». 

 
2. Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ζήτησε µε το µε αρ. πρωτ. 34014/6.12.2016 έγγραφό της 

από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, η οποία παρακολουθεί την ορθή χρήση και εγκρίνει τα 
αιτήµατα χορήγησης του σκυροδέµατος προµήθειας του ∆ήµου, τη χορήγηση 270 m3 
κατηγορίας C16/20 προκειµένου αυτά να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία υπόβασης 
από σκυρόδεµα του εξοπλισµού των παιδικών χαρών στα πλαίσια της εργολαβίας που 
εκτελεί µε τίτλο «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών ∆ήµου ∆ιονύσου».  
 

3. Σε σχετικό ερώτηµα (αρ. πρωτ. 34518/9.12.2016) της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος προς τη 
Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, περί νοµιµοποίησης χορήγησης της αιτούµενης ποσότητας, η 
Νοµική Υπηρεσία αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω έργο, 
όπως π.χ. ότι  

a. στη µελέτη 20/2014 του εν λόγω έργου είχε προβλεφθεί ποσότητα σκυροδέµατος 
για εργασίες στις οποίες δεν συµπεριλαµβανόταν η κατασκευή υπόβασης του 
εξοπλισµού των παιδικών χαρών, 

b. η απαίτηση κατασκευής υπόβασης προέκυψε εκ των υστέρων για τη συµµόρφωση 
των οργάνων της παιδικής χαράς στις απαιτήσεις των προτύπων ασφαλείας (τόσο 
για την ασφαλή στήριξη των οργάνων όσο και την αποφυγή ολίσθησης και 
καθίζησης των ελαστικών δαπέδων ασφαλείας έτσι ώστε να αποφευχθούν 
ατυχήµατα) και επιβλήθηκε µε έγγραφο του φορέα πιστοποίησης του αναδόχου (αρ. 
πρωτ. ∆ήµου 29513/20.10.2016), 

c. η επιπλέον ποσότητα σκυροδέµατος δεν συµπεριλαµβάνεται στον ήδη εγκεκριµένο 
ΑΠΕ του έργου από το ΤΣ∆Ε (και για αυτό ζητήθηκε η χορήγησή του από τη 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος), 

d. υπάρχει αδυναµία ένταξης της εν λόγω δαπάνης στις περί απροβλέπτων 
προβλέψεις του έργου, λόγω υπέρβασης του προβλεπόµενου ποσού,  

e. η διαδικασία τροποποίησης της σύµβασης είναι υπερβολικά χρονοβόρα, 
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f. υπάρχει βάσιµο ενδεχόµενο να προκληθούν καταστάσεις ζηµίας του ∆ήµου από 
ποινικές ρήτρες,  

γνωµοδότησε, µε το µε αρ. πρωτ. 34730/13.12.2016 έγγραφό της, ότι  
«Εφόσον όµως προκύπτουν µε την απαιτούµενη τεκµηρίωση / αιτιολογία οι 
προαναφερόµενες στο υπό στοιχ. (4) αιτιάσεις και λόγοι κατεπείγοντος, τότε φρονούµε ότι 
δεν υφίσταται ζήτηµα προβληµατισµού περί της νοµιµοποιήσεως στη χορήγηση και 
διάθεση της αιτούµενης ποσότητας σκυροδέµατος, εφόσον βεβαίως υπάρχει 
διαθεσιµότητα. Τούτο δε, δοθέντος ότι το µεν προβλέπεται αυτή χρήση από την µε αρ. 
170/2016 Α∆Σ δηλ. «για ανάγκες σε άλλους κοινόχρηστους χώρους» ως εν προκειµένω, το 
δε, εξ όσων προεκτέθηκαν φέρεται να τίθεται θέµα επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης, 
…… (δαπάνη που ούτως ή άλλως θα επωµισθεί ο ∆ήµος ακόµη και µε την επιλογή της 
άνω περί των έργων διαδικασίας) ούτως να καταστεί δυνατή η συνέχιση των εργασιών και 
η υλοποίηση του έργου εντός των χρονικών ορίων … επί προφανή εξυπηρέτηση και 
ωφελεία του ∆ήµου και του ∆ηµοτικού συµφέροντος ….».  

 
4. Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µε το µε αρ. πρωτ. 34861/12.1.2017 έγγραφό της προς τη 

∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος βεβαιώνει ότι «προκύπτει η απαιτούµενη τεκµηρίωση / 
αιτιολογία της αναγκαιότητας προµήθειας σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20 προκειµένου 
να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών του έργου» και επισύναψε το µε 
αρ. πρωτ. 36285/29.12.2016 έγγραφο του αναδόχου του έργου µε το οποίο προσκοµιζόταν 
έγγραφο του φορέα πιστοποίησης περί της ανάγκης δηµιουργίας της υπόβασης από 
σκυρόδεµα. 

 
5. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση της 

αναγκαίας ποσότητας (270 m3) σκυροδέµατος (κατηγορίας C16/20) προµήθειας του ∆ήµου 
(στα πλαίσια της τρέχουσας µε αρ. πρωτ. 14077/30.5.2016 σχετικής σύµβασης) για 
ενσωµάτωσή του στο έργο «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών ∆ήµου ∆ιονύσου» για την 
κατασκευή υπόβασης του εξοπλισµού των παιδικών χαρών. 
 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος, ως µέλος της παράταξης «Ενωτική 
Πρωτοβουλία ∆ήµου ∆ιονύσου» και είπε τα εξής: «Η σύννοµη λύση θα ήταν η τροποποίηση 
της µελέτης ή συµπληρωµατική σύµβαση ούτως ώστε να πάρει και τις εκπτώσεις ο ∆ήµος και 
να µην αποβεί η απόφαση βλαπτική για το ∆ήµο και για τους ∆ηµότες. Ξέρουµε πόση ανάγκη 
υπάρχει για τη λειτουργία των παιδικών χαρών, αλλά η λύση δεν είναι αυτή που προτείνεται». 
 
Κατόπιν το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Φωτάκης Ιωάννης, ως µέλος της παράταξης « Νέα Πνοή για 
το ∆ιόνυσο» και είπε τα εξής: « Είναι µικρής κλίµακας έργο  και αν υπήρχε µια συνολική 
συναίνεση θα µπορούσε κανείς να σταθεί θετικά. Είναι πρόδηλο ότι δεν υπάρχει κάποιος 
στόχος για να επιλεγεί µια µέθοδος προκειµένου να έχουµε µια επιβάρυνση του έργου. Έγινε 
µια δηµοπρασία για την προµήθεια και ενσωµατώνεται στο έργο και ο ανάδοχος αν βρίσκαµε 
τρόπο να το κάνει θα πληρωνότανε. ∆εν είναι κατ’ αποκοπή το τίµηµα, δεν το 
διπλοπληρώνουµε, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση, εφόσον τίθεται ζήτηµα νοµιµότητας, θα 
πρέπει να είναι η συνολική συναίνεσή του, που δεν υπάρχει. Με την έννοια αυτή πρέπει να 
είµαστε προσεκτικοί για αν µην πέσουµε σε σφάλµατα και σας παραπέµπω στη σχετική 
νοµολογία. Για τους λόγους αυτούς δεν µπορούµε να σταθούµε θετικά». 
 
Έπειτα το λόγο έλαβε η ∆.Σ. κ. Ταουξή –Καλλιόπη και είπε τα εξής: « Τόσο καιρό η Τ.Υ γιατί 
δεν έκανε τροποποίηση της µελέτης ή µια συµπληρωµατική; Αφού είναι τόσο µικρό το ποσό θα 
µπορούσε να γίνει µε έργο ή προµήθεια. Παρακολούθησα το έργο της παιδικής χαρά του Αγ. 
Στεφάνου και όταν σηκωθούν οι πλάκες λόγω κακοκαιρίας θέλω να δω πως θα γίνει η 
πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών.. ∆εν µπορεί να κάνουµε ένα έργο και ο 
∆ήµος να χρειάζεται ο ∆ήµος να πληρώσει, η δε γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου δεν 
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µας καλύπτει αν γίνει κάτι. Θ έπρεπε η Τ.Υ. να βρει λύση και όχι να ζητά από την Αντιδήµαρχο 
Περιβάλλοντος να προµηθεύσει µπετό που είναι για άλλες ανάγκες». 
 
Εν συνεχεία το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Υφαντής Ηλίας και είπε τα εξής: «Το ποσό είναι όντως 
µικρό, αλλά το ζήτηµα είναι ότι η διαδικασία δεν είναι αυτή πρέπει να είναι. Αν ήταν απλό δε θα 
ζητούνταν από το ∆.Σ. να ψηφίσει και να αναλάβει τις ευθύνες. Πόσο καιρό είναι αυτή η 
διαδικασία σε εξέλιξη; Πόσες παιδικές χαρές έχουν γίνει; Παρόλο που είναι απλό το θέµα , 
πρέπει να πάρουµε ευθύνες όταν δεν υπάρχει 100% κάλυψη και πιστεύω ότι η ευθύνη είναι 
καθαρά της Τ.Υ. που αδράνησε». 
 
Έπειτα το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδωνας, ως µέλος παράταξης «∆ηµοκρατική 
Ανατροπή ∆ιονύσου» και είπε τα εξής: «Η ουσία είναι η ασφάλεια των παιδιών. Είµαστε 
σίγουροι ότι µε αυτό το ποσό θα τελειώσει το έργο ή θα έρθουµε πάλι να ψηφίσουµε νέα 
δαπάνη; ΄Επρεπε έγκαιρα η Τ.Υ. να κάνει µια νέα µελέτη που θα κάλυπτε µε ασφάλεια τις 
ανάγκες. Οι επιπτώσεις, παρόλο που το κόστος είναι µικρό, είναι µεγάλες και φανταστείτε να 
υπάρξει και κάποιο ατύχηµα». 
 
Τέλος το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος και είπε τα εξής; «Ο τελικός αποδέκτης είναι 
τα παιδιά. Έγιναν λάθη, βρισκόµαστε σε δύσκολη φάση, υπάρχουν ελλείψεις όπως και πολλά 
ζητήµατα που κωλυσιεργούν λόγω γραφειοκρατίας και είµαι πολύ προβληµατισµένος».  
 
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΄).  
� Την αρ. πρωτ. 14077/30.5.2016 σύµβαση. 
� Τα µε αρ. πρωτ. 34014/6.12.2016, 34518/9.12.2016 & 34730/13.12.2016 έγγραφα της 

∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. 
� Το έγγραφο του φορέα πιστοποίησης του αναδόχου (αρ. πρωτ. ∆ήµου 29513/20.10.2016). 
� Το µε αρ. πρωτ. 34861/12.1.2017 έγγραφο της Τ.Υ. 
� 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   18  Υπέρ    14    Κατά   και    2  Λευκές 
                                       

 
Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ.κ. Ρηγοπούλου Βασιλικής, Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπης, 
Κοντάκη Κυριάκου, Κριεµάδη Στεφάνου, Τσιλιγκίρη Μιχαήλ, Καρασαρλή Αναστασίου, 
Κανατσούλη Ιωάννη, Τσουδερού Ιωάννη, Μπιτάκου Παναγιώτη, Αυγέρη-Βουκλαρή 
Αικατερίνης, Λουκάτου Ανθής, Φωτάκη Ιωάννη, Ζυγούνα Γεωργίου και Σπηλιώτη Σπυρίδωνα 
για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Οι ∆.Σ. κ. κ. Κρητικός Αθανάσιος και Υφαντής Ηλίας δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους 
που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά. 
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Εγκρίνει τη χορήγηση της αναγκαίας ποσότητας (270 m3) σκυροδέµατος (κατηγορίας C16/20) 
προµήθειας του ∆ήµου (στα πλαίσια της τρέχουσας µε αρ. πρωτ. 14077/30.5.2016 σχετικής 
σύµβασης) για ενσωµάτωσή του στο έργο «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών ∆ήµου 
∆ιονύσου» για την κατασκευή υπόβασης του εξοπλισµού των παιδικών χαρών. 
                                           
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

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

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

      ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
       ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
        

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας και µε την 
ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 


