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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..13η/2013..  

της ..28 ης/05/2013.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..94/2013.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..28ης/05/2013.. της ..13ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής  συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..28η Μαΐου 2013.. ηµέρα ..Τρίτη... και ώρα ..19:00.. 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. ..16079/24-05-2013.. 
πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο 
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 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 
καθώς και στο θέµα που τέθηκε Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 
 

 Θέµα Εκτός Ηµερήσιας: «Κατάργηση των Οργανισµών των Νοµικών Προσώπων των Ο.Τ.Α.» 
ΘΕΜΑ 1ο: «2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού οε 2013». 
 

� ΘΕΜΑ 2ο: «Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2013 ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
ΘΕΜΑ 3ο:  «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Εισήγηση για την προµήθεια υπηρεσιών ταχυδροµείου για την αποστολή ειδοποιητηρίων 
λογαριασµών ύδρευσης». 
ΘΕΜΑ 5ο:  «Μελέτη αξιοποίησης χώρου ΤΥΠΕΤ». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηµατικής επιχορήγησης σε συλλόγους και 
σωµατεία µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Ορισµός αναπληρωτή γραµµατέα της επιτροπής συµβιβαστικής επίλυσης φορολογικών 
διαφορών του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980 όπως ισχύει, που ορίσθηκε µε την 27/2013 απόφαση  
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση του Σχεδίου Πολιτικού Σχεδιασµού Εκτάκτων Αναγκών για το έτος 2013». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης για υπογραφή σύµβασης µε την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» 
ΘΕΜΑ 10ο: «∆ιαγραφές Χρεώσεων βεβαιωτικών Καταλόγων». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αγορά ακινήτου για τη δηµιουργία Νέου Κοιµητηρίου στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου 
Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 12ο:  «Ορισµός ∆. Σ. και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Η ΕΣΤΙΑ». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Ορισµός ∆. Σ. και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆  µε την επωνυµία 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Ο ΘΕΣΠΙΣ». 
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            Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. µέλη 
του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..31.. ήτοι: 

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν η πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου 
Στεφάνου κ. Λυκάκη Γεωργία καθώς και ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. 
Λινάρδος Μιχαήλ. 
 
Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆. Σ. κ. κ.  Κατσίγιαννη Σοφία, Λίτσας Αθανάσιος, Μπούσµπουρας Αθανάσιος και Νικητόπουλος 
Ιωάννης απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

• Ο ∆.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής και Τσούκας απουσίαζαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του 2ου Θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Γαρεφαλάκης Εµµανουήλ απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά την ψήφιση του 2ου 
θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
4ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
των θεµάτων 2,3,4 και 6. 

 
 
 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
3. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
4. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
5. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
6. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
7. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
8. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
9. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

10. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
11. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
12. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
13. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
14. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
15. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
16. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
17. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
18. ΓΙΑΡΕΝΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
19. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
20. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
21. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).     
22. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
23. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
24. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
25. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
26. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.   
27. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
28. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
29. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
30. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
31. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
3. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
6. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ. 
7. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
8. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
9. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

10. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
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Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Πέππας Νικόλαος, Σακελλαρίου ∆ιονύσιος, Ποτίδης Χρήστος και 
Καρυστινός Νικόλαος  προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Θέµατος 
Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα -Σοφία  προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του  3ου θέµατος της 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης.  

 
Αποχωρήσεις 
• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Πέππας Νικόλαος, Κοκµοτός Βασίλειος, Σώκου Παναγής και Λουκάτος Παναγής 
αποχώρησαν  από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 10ου θέµατος. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Ποτίδης Χρήστος, Σαραντάκη Θεοδώρα, Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, Σωτηρίου 
Σακελλάριος, Πέππα Αγγελικά, Στάϊκος Θεόδωρος, Σπηλιώτης Σπυρίδωνας, Ζυγούνας Γεώργιος, 
Κουριδάκης Κωνσταντίνος και Φέρµελη Λυδία αποχώρησαν  από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης του 9ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
8ου θέµατος. 

• Η ∆.Σ. κ. Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του 5ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος αποχώρησε  από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
11ου θέµατος. 

 
� Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο  κ. Πατσάκας Επαµεινώνδας, υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το 6ο Θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε θέµα «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηµατικής 
επιχορήγησης σε συλλόγους και σωµατεία µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου 
∆ιονύσου» προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 1ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης δεδοµένων ότι 
παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση εκπρόσωποι των αθλητικών και Πολιτιστικών συλλόγων. 

� Τα θέµατα 11, 12 και 13 συζητήθηκαν εκτός της σειράς των στην Ηµερήσια ∆ιάταξη και λόγω του 
πεπερασµένου της ώρας προτάχθηκαν κατόπιν αιτήµατος που εξέφρασαν κάποιοι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι, συγκεκριµένα το 13ο θέµα µε τίτλο: «Ορισµός ∆. Σ. και εκλογή Προέδρου και 
Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆  µε την επωνυµία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Ο ΘΕΣΠΙΣ» συζητήθηκε µετά το 8ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και 
ακολούθησε το 12ο µε τίτλο: «Ορισµός ∆. Σ. και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Η ΕΣΤΙΑ» και 
κατόπιν το 11ο µε τίτλο: «Αγορά ακινήτου για τη δηµιουργία Νέου Κοιµητηρίου στη ∆ηµοτική 
Ενότητα Αγίου Στεφάνου». 

 
..Αριθ. Απόφασης: ..94/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2013 ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..2ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 
αντιδήµαρχο Τεχνικών έργων και Υποδοµών κ. Παππά Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση. 
 
Ο Αντιδήµαρχος κ. Παππάς Νικόλαος  ανέπτυξε το θέµα και  είπε  τα  εξής: 
 
Λαµβάνοντας υπόψη: 
 
1. Τα 37330/12, 4678/12, 4679/12 έγγραφα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων και του ∆/ντη  του 
∆ηµοτικού και του Νηπιαγωγείου της Σταµάτας  
2. Το ότι στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου της 
πράξης µε τίτλο «∆ράσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική 
διαχείριση της ενέργειας σε τέσσερα σχολεία του ∆ήµου ∆ιονύσου» η οποία προτείνεται για 
ένταξη στον άξονα προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές 
Μεταφορές –Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής-Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης µε αριθµό πρωτ. 117721/Π126/27-03-2012, απαιτείται  η εγγραφή έργου και µελέτης µε 
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σχετικό τίτλο στο Τεχνικό Πρόγραµµα του 2013 και η δέσµευση του ∆ήµου καταβολής της ιδίας 
συµµετοχής (30%) για συνολικό ποσό δαπάνης 400.000 € (µε ΦΠΑ 23%). 
3. Το 37840/12 έγγραφο της πρωτοβάθµιας σχολικής επιτροπής του ∆ήµου σχετικά µε αιτούµενες 
εργασίες στο ∆ηµοτικό Σχολείο της ∆ροσιάς 
4. Την 23/13 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου µε τίτλο: «Καθαρισµός και 
στεγανοποίηση υδατοδεξαµενής δ.κ. Άνοιξης» 
5. Τα 33014/12, 13472/13 έγγραφα της δηµοτικής κοινότητας Ροδόπολης σχετικά µε τα προβλήµατα 
στεγανότητας του Κλειστού Γυµναστηρίου της Ροδόπολης 
6. Την 09/13 επικαιροποίηση της µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου µε τίτλο: 
«Κατασκευή Β’ σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου» λόγω εφαρµογής των νέων τιµολογίων περί 
κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων 
7. Την 24/13 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου µε τίτλο: «Ανακατασκευή 
γεφυριού οδού Νιόβης στη δ.κ. Άνοιξης» 
 

παρακαλούµε όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου εγκρίνει την Τροποποίηση του 
Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2013 σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 

 
1. «∆ιαµόρφωση αύλειου χώρου Νηπιαγωγείου Σταµάτας και λοιπές κτιριακές εργασίες», 

προϋπολογισµού 13.000,00€ µε ΦΠΑ 23%, (ΝΕΟ ΕΡΓΟ – ΟΜΑ∆Α 15) χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ/ΙΠ 
2.  «∆ράσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της 

ενέργειας σε τέσσερα σχολεία του ∆ήµου ∆ιονύσου», 360.390,00 µε ΦΠΑ 23% (ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΟΜΑ∆Α 15) χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ/ΙΠ (70%/30%) 

3. Σύνταξη µελέτης για την κατασκευή του έργου: «∆ράσεις για την βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας σε τέσσερα σχολεία του ∆ήµου 
∆ιονύσου», 39.360,00 µε ΦΠΑ 23% (ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ – ΟΜΑ∆Α 15) χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ/ΙΠ 
(70%/30%) 

4. Ανακατασκευή κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθµιση ∆ηµοτικού 
Σχολείου ∆ροσιάς» 150.000,00 µε ΦΠΑ 23% (ΝΕΟ ΕΡΓΟ – ΟΜΑ∆Α 15) χρηµατοδότηση 
ΕΣΠΑ/ΙΠ  

5.  «Καθαρισµός και στεγανοποίηση υδατοδεξαµενής δ. κ. Άνοιξης» προϋπολογισµού 35.000€ 
µε ΦΠΑ 23%. (ΝΕΟ ΕΡΓΟ – ΟΜΑ∆Α 25) χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ/ΙΠ 

6.  «Επισκευή – στεγανοποίηση στέγης Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων – Κλειστού 
Γυµναστηρίου Ροδόπολης», προϋπολογισµού 60.000,00€ µε ΦΠΑ 23% (ΝΕΟ ΕΡΓΟ – 
ΟΜΑ∆Α 30) χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ/ΙΠ 

7.  «Κατασκευή Β΄ Σκέλους οδού Εύξεινου Πόντου», της ∆.Κ. Σταµάτας προϋπολογισµού 
151.000,00€ µε ΦΠΑ 23%. (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΟΜΑ∆Α 30) χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ/ΙΠ 

8. «Ανακατασκευή γεφυριού οδού Νιόβης στη δ.κ. Άνοιξης» προϋπολογισµού 75.000,00€ µε 
ΦΠΑ 23%. (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΟΜΑ∆Α 30) χρηµατοδότηση ΙΠ/έκτακτη  

 
Κατόπιν πρότασης της Αντιδηµάρχου της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου κ. Σαραντάκη Θεοδώρας ο 
εισηγητής αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων και Υποδοµών  κ. Παππάς Νικόλαος πρόσθεσε στην 
εισήγηση το έργο «Κατασκευή Αγωγών Οµβρίων Υδάτων» ∆ηµοκρατίας – Πηλίου – Ολύµπου στη 
∆ηµοτική Κοινότητα ∆ιονύσου, προϋπολογισµού 250.000,00 Ευρώ.  
 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆.Σ. κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος ως ειδικός αγορητής της παράταξης 
«Αδέσµευτη ∆ηµοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Σε ότι αφορά την συγκεκριµένη 
τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος αυτό που φαίνεται από µια πρώτη µατιά στην εισήγηση 
είναι ότι ο ∆ήµος θα επωµιστεί ένα κόστος της τάξης του µισού εκατοµµυρίου ευρώ περίπου. 
 Σύµφωνα µε τα όσα µας είπε η Ο/Υ του ∆ήµου κατά την ψήφιση του προϋπολογισµού δεν είναι 
δυνατόν να εξευρεθούν τέτοιου ύψους πόροι στην τρέχουσα χρήση.  Εποµένως είναι σαφές πως η εν 
λόγω τροποποίηση του Τεχνικού προγράµµατος γίνεται για τα µάτια του κόσµου . Τα πιο πάνω 
επιβεβαιώνονται από το γεγονός ότι δεν προβλέπεται στον ισχύοντα προϋπολογισµό του τρέχοντος 
έτους  κανένας κωδικός που να περιλαµβάνει αντίστοιχες µε τα εν λόγω έργα πιστώσεις, οι οποίες θα 
πιστοποιούν ότι η κατασκευή των υπ’ όψιν έργων είναι εφικτή . 
Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι για το  πρώτο έργο που αφορά τον αύλειο χώρο του νηπιαγωγείου 
Σταµάτας, υπήρχε στον προϋπολογισµό του 2012  ο Κ.Α 70.7326.0012 µε τίτλο «Κατασκευή – 
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∆ιαµόρφωση αυλειου χώρου σχολείου στη ∆.Κ Σταµατας» µε πίστωση 25.000 ευρώ και στον 
αντίστοιχο του 2013 αυτή µηδενίστηκε.    
Από τα πιο πάνω γίνεται εµφανές είναι, ότι και στην προκειµένη περίπτωση  η διοίκηση του ∆ήµου 
φέρνει το θέµα αυτό προς ψήφιση για λόγους εντυπώσεων και µόνο. Κατόπιν των ανωτέρω θα 
καταψηφίσω την εισήγηση». 
 
Κατόπιν το λόγο πήρε η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή ως ειδική αγορητής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
∆ιονύσου» και δήλωσε ότι την προηγούµενη χρονιά οι επισκευές και οι συντηρήσεις των σχολείων 
έγιναν παράλληλα µε τα µαθήµατα κάτι που θεωρεί απαράδεκτο, επικίνδυνο και µη λειτουργικό για να 
µη συµβεί αυτό και τη φετινή χρονιά θα καταψηφίσει την εισήγηση.  
 
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΄) 

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Τα 37330/12, 4678/12, 4679/12 έγγραφα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων και του ∆/ντη  του 

∆ηµοτικού και του Νηπιαγωγείου της Σταµάτας. 
�  Το 37840/12 έγγραφο της πρωτοβάθµιας σχολικής επιτροπής του ∆ήµου σχετικά µε αιτούµενες 

εργασίες στο ∆ηµοτικό Σχολείο της ∆ροσιάς. 
� Την 23/13 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου µε τίτλο: «Καθαρισµός και 

στεγανοποίηση υδατοδεξαµενής δ. κ. Άνοιξης». 
� Τα 33014/12, 13472/13 έγγραφα της δηµοτικής κοινότητας Ροδόπολης σχετικά µε τα προβλήµατα 

στεγανότητας του Κλειστού Γυµναστηρίου της Ροδόπολης. 
� Την 09/13 επικαιροποίηση της µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου µε τίτλο: 

«Κατασκευή Β’ σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου» λόγω εφαρµογής των νέων τιµολογίων περί 
κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων. 

� Την 24/13 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου µε τίτλο: «Ανακατασκευή 
γεφυριού οδού Νιόβης στη δ.κ. Άνοιξης» 

� 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 19 υπέρ και  13 Κατά  
Μειοψηφούντων των κ. κ. ∆.Σ.  Σαραντάκη Θεοδώρας, Παλιγγίνη Κωνσταντίνου, Πασιπουλαρίδη 
Αβραάµ, Ζαµάνη ∆ιονυσίου, Σωτηρίου Σακελλάριο, Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπης, Στάϊκου 
Θεόδωρου, Σώκου Ζωής, Λουκάτου Παναγή, Σπηλιώτη Σπυρίδωνα, Ζυγούνα Γεώργιου, Φέρµελη 
Λυδίας και Κοροβέση Βάσιας  για τους λόγους που  ανάφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά 
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 

Εγκρίνει την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2013 ως κατωτέρω: 
 
1. «∆ιαµόρφωση αύλειου χώρου Νηπιαγωγείου Σταµάτας και λοιπές κτιριακές εργασίες», 

προϋπολογισµού 13.000,00€ µε ΦΠΑ 23%, (ΝΕΟ ΕΡΓΟ – ΟΜΑ∆Α 15) χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ/ΙΠ 
2.  «∆ράσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της 

ενέργειας σε τέσσερα σχολεία του ∆ήµου ∆ιονύσου», 360.390,00 µε ΦΠΑ 23% (ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΟΜΑ∆Α 15) χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ/ΙΠ (70%/30%) 

3. Σύνταξη µελέτης για την κατασκευή του έργου: «∆ράσεις για την βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας σε τέσσερα σχολεία του ∆ήµου 
∆ιονύσου», 39.360,00 µε ΦΠΑ 23% (ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ – ΟΜΑ∆Α 15) χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ/ΙΠ 
(70%/30%) 

4. Ανακατασκευή κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθµιση ∆ηµοτικού 
Σχολείου ∆ροσιάς» 150.000,00 µε ΦΠΑ 23% (ΝΕΟ ΕΡΓΟ – ΟΜΑ∆Α 15) χρηµατοδότηση 
ΕΣΠΑ/ΙΠ  

5.  «Καθαρισµός και στεγανοποίηση υδατοδεξαµενής δ. κ. Άνοιξης» προϋπολογισµού 35.000€ 
µε ΦΠΑ 23%. (ΝΕΟ ΕΡΓΟ – ΟΜΑ∆Α 25) χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ/ΙΠ 
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6.  «Επισκευή – στεγανοποίηση στέγης Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων – Κλειστού 
Γυµναστηρίου Ροδόπολης», προϋπολογισµού 60.000,00€ µε ΦΠΑ 23% (ΝΕΟ ΕΡΓΟ – 
ΟΜΑ∆Α 30) χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ/ΙΠ 

7.  «Κατασκευή Β΄ Σκέλους οδού Εύξεινου Πόντου», της ∆.Κ. Σταµάτας προϋπολογισµού 
151.000,00€ µε ΦΠΑ 23%. (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΟΜΑ∆Α 30) χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ/ΙΠ 

8. «Ανακατασκευή γεφυριού οδού Νιόβης στη δ.κ. Άνοιξης» προϋπολογισµού 75.000,00€ µε 
ΦΠΑ 23%. (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΟΜΑ∆Α 30) χρηµατοδότηση ΙΠ/έκτακτη  

9.   «Κατασκευή Αγωγών Οµβρίων Υδάτων» ∆ηµοκρατίας – Πηλίου – Ολύµπου στη ∆ηµοτική 
Κοινότητα ∆ιονύσου, προϋπολογισµού 250.000,00 Ευρώ.  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.       ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
      ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 

ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
ΓΙΑΡΕΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

 ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
            ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ( ΒΑΣΙΑ). 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Άγιος Στέφανος 31/05/2013 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
Καρασαρλής Αναστάσιος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τµήµα πληροφορικής, µε την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου.  


