
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
ΘΕΜΑ: 1. Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 44.186,96 € για το έτος 2015 για το έργο: 

«Συντήρηση σχολικού συγκροτήµατος Γυµνασίου – Λυκείου (χρωµατισµοί εσωτερικών χώρων) 
και διαµόρφωση – αύλειων χώρων» της ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου. 

 2. Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 30.078,15 € για το έτος 2015 για το έργο: 
«Συντήρηση Γηπέδου (Αποδυτήρια και λοιποί χώροι)» της ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου. 

Σχετ: 
(1) Η Εγκύκλιος 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και β) Υπουργείο Οικονοµικών. 
(2) Η υπ’ αριθµ. 215/2014 Α.∆.Σ. ∆ιονύσου Έγκρισης Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015. 
(3) Η υπ’ αριθµ. 241/2014 Α.∆.Σ. ∆ιονύσου Έγκρισης Προϋπολογισµού έτους 2015. 
(4) Η υπ’ αριθµ. 250/2013 Α.∆.Σ. ∆ιονύσου περί Έγκρισης του 1ου ΑΠΕ των έργων που αναφέρονται 

στο θέµα. 
(5) Η υπ’ αριθµ. 1075/2012 απόφαση του τµήµατος Γ’ διακοπών του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. 
(6) Το µε αρ. πρωτ. 38645/20-11-2013 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Σχετικά µε το ανωτέρω θέµα σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
 
Ο πρώην ∆ήµος Αγ. Στεφάνου προκειµένου να προχωρήσει σε εργασίες συντήρησης και επισκευής των 

σχολικών συγκροτηµάτων και αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του, εκπόνησε σχετικές 
µελέτες για την κατασκευή αντίστοιχων έργων. 

Με τις 110,111,112,113,114 και 115/18-06-2008 αποφάσεις της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι 5/2008, 
6/2008, 7/2008, 8/2008, 9/2008 και 10/2008 µελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας του πρώην ∆. Αγ. Στεφάνου καθώς 
και οι όροι διακήρυξης για τη δηµοπράτηση µε πρόχειρο διαγωνισµό των ακόλουθων αντίστοιχα έργων: 
α). «Συντήρηση Β’ ∆ηµοτικού Σχολείου (χρωµατισµοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) διαµόρφωση αύλειου 
χώρου» 
β). «Συντήρηση σχολικού συγκροτήµατος Γυµνασίου – Λυκείου (χρωµατισµοί εσωτερικών χώρων) και διαµόρφωση 
– αύλειων χώρων» 
γ). «Συντήρηση Νηπιαγωγείων Α,Β,Γ (Χρωµατισµοί και διαµόρφωση αύλειου χώρου)» 
δ). «Συντήρηση – χρωµατισµοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και κιγκλιδωµάτων και διαµόρφωση αύλειου 
χώρου Α’ ∆ηµοτικού Σχολείου» 
ε). «Συντήρηση Γηπέδου (Αποδυτήρια και λοιποί χώροι)» 
στ). «Συντήρηση Κλειστού Γυµναστηρίου» 

Ως ηµεροµηνία διενέργειας των διαγωνισµών ορίσθηκε η 01-07-2008 για το α΄ και δ’ από τα παραπάνω έργα, η 
08-07-2008 για το β’ και γ’ από τα παραπάνω έργα και η 15-07-2008 για το ε’ και στ’ από τα παραπάνω έργα. 

Η Επιτροπή του διαγωνισµού που διενεργήθηκε την 01-07-2008 για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση – 
χρωµατισµοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και κιγκλιδωµάτων και διαµόρφωση αύλειου χώρου Α’ ∆ηµοτικού 
Σχολείου», στον οποίο µετείχε ο Ε.∆.Ε. Νικ. Μπόρας, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, πρότεινε 
τον αποκλεισµό του, λόγω του ότι δεν προσκόµισε το πτυχίο που απαιτείτο για τη συµµετοχή του στην κατηγορία 
των Η/Μ εργασιών. Κατά του αποκλεισµού του ο κ. Ν. Μπόρας άσκησε την υπ’ αρ. 6197/04-07-2008 ένσταση 
προβάλλοντας ότι, µη νοµίµως απαιτείτο ως προσόν συµµετοχής πτυχίο Η/Μ εργασιών, ενώ από τον κ. Αγγ. 
Μπόρα ασκήθηκαν η υπ’ αριθµ. 6201/04-07-2008 ένσταση στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά της µελέτης και της 
διακήρυξης του έργου «Συντήρηση Β’ ∆ηµοτικού Σχολείου (χρωµατισµοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) 
διαµόρφωση αύλειου χώρου», µε την οποία προέβαλε ότι µη νοµίµως στερήθηκε του δικαιώµατος συµµετοχής στο 
διαγωνισµό καθώς και η υπ΄ αριθµ. 6205/04-07-2008 ένσταση ενώπιον της Τεχνικής Υπηρεσίας του πρώην ∆. Αγ. 
Στεφάνου κατά των µελετών και διακηρύξεων των έργων που αφορούν το σχολικό συγκρότηµα Γυµνασίου Λυκείου 
και τα Α’, Β’, και Γ’ Νηπιαγωγεία. 

Οι ανωτέρω ενστάσεις απορρίφθηκαν οµόφωνα από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε τις υπ’ αριθµ. 147/2008, 
148/2008, 149/2008 αποφάσεις αντίστοιχα. 

Κατά των υπ’ αριθµ. 147/2008, 148/2008 149/2008 απορριπτικών των ενστάσεων τους αποφάσεων της ∆.Ε. 
καθώς και των 114/2008, 115/2008 αποφάσεων της ∆.Ε. (σχετικά µε την έγκριση των 9/08 και 10/08 µελετών του 
έργου) ασκήθηκαν προσφυγές από τον κ. Ν. Μπόρα και Αγγ. Μπόρα ενώπιον του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, οι 
οποίες απερρίφθησαν µε τις υπ’ αριθµ. 08/∆ΤΑ/13405/2008, 08/∆ΤΑ/13406/2008, 08/∆ΤΑ/13407/2008, 
08/∆ΤΑ/13720/2008 και 08/∆ΤΑ/13721/2008 αποφάσεις του. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ∆ροσιά:  04 / 03 / 2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Αρ. πρωτ.: - 5971 - 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Ν.-Γ. Φαράχ 



 

Στη συνέχεια ο ∆. Αγ. Στεφάνου προχώρησε στην υπογραφή των σχετικών συµβάσεων για την εκτέλεση των 
εργασιών. Υπογράφησαν: 

- η υπ΄ αριθµ. 8162/09-09-2008 σύµβαση µε την Κ/Ξ Π. Γιαννόπουλος – Ε. Ράφτης για τις εργασίες του Α’ 
∆ηµοτικού Σχολείου, 

- η υπ’ αριθµ. 7995/03-09-2008 σύµβαση µε την Κ/Ξ Μ. Χριστοδούλου – Σ. Μαυρουδής – Μ. Μαντζούρης Ο.Ε. 
για τις εργασίες του Β’ ∆ηµοτικού Σχολείου, 

- η υπ’ αριθµ. 8170/09-09-2008 σύµβαση µε την Κ/Ξ Σαβ. Καπελλάκος – Σαβ. Χατζηδηµητρίου για τις εργασίες 
του Γυµνασίου – Λυκείου, 

- η υπ’ αριθµ. 7998/03-09-2008 σύµβαση µε την Κ/Ξ Ι. Παπασωτηρίου – Ελ. Αδαµίδου για τις εργασίες του 
Κλειστού Γυµναστηρίου 

- η υπ’ αριθµ. 7927/02-09-2008 σύµβαση µε την Κ/Ξ Β. Αλεξόπουλος – Σεργκ. Τσόντζωρας για τις εργασίες του 
Ποδοσφαιρικού Γηπέδου 

- η από 09-09-2008 σύµβαση µε τον Ε.∆.Ε. Ανδ. Βρυώνη για τις εργασίες στα Νηπιαγωγεία. 
Με τις ανωτέρω συµβάσεις εκτελέστηκαν οι προβλεπόµενες εργασίες. 
Κατά των παραπάνω αποφάσεων του Γ.Γ. Περιφέρειας, ασκήθηκε προσφυγή από τους κ.κ. Μπόρα Ν. και 

Μπόρα Αγγ. ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006, η οποία έγινε δεκτή µε την προσβαλλόµενη 
(33/26-09-2008) απόφαση αυτής και ακυρώθηκαν οι υπ’ αριθµ. 08/∆ΤΑ/13405/2008, 08/∆ΤΑ/13406/2008, 
08/∆ΤΑ/13407/2008, 08/∆ΤΑ/13720/2008 και 08/∆ΤΑ/13721/2008 αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής. 

Κατά της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 του ν.3463/2006 ο ∆. Αγ. Στεφάνου, άσκησε την από 19-
12-2008 αίτηση ακύρωσης της στο Σ.τ.Ε. και ακολούθως αίτηση αναστολής εκτέλεσής της προς το ∆ιοικητικό 
Εφετείο Αθηνών, το οποίο κατά τη συνεδρίασή του την 29/10/2012, έκανε δεκτή την αίτηση και ανέστειλε την 
εκτέλεση της υπ’ αριθµ. 33/26-09-2008 απόφασης – πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του 
Ν.3463/2006 της Νοµ. Αυτοδιοικ. Αν. Αττικής µε την υπ’ αριθµ. 1075/2012 απόφασή του. 

Κατόπιν της έκδοσης της ανωτέρω απόφασης, η Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου ενηµέρωσε την 
Υπηρεσία µας, ότι πλέον καθίσταται δυνατή η τακτοποίηση των εκκρεµοτήτων σχετικά µε τα εκτελεσθέντα ως άνω 
έργα (έγκριση ΑΠΕ από ∆.Σ., πληρωµή λογαριασµών κ.λ.π.). 

Για όλα τα ανωτέρω έργα είχε συνταχθεί και θεωρηθεί αρµοδίως ο 1ος Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) από τη ∆/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του πρώην ∆ήµου Αγ. Στεφάνου. 

Με την υπ’ αριθµ. 250/2013 Α.∆.Σ. ∆ιονύσου εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) για τα ανωτέρω έργα. 
Συγκεκριµένα για τα έργα που αναφέρονται στο θέµα εγκρίθηκε: 
1. Ο 1ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου: «Συντήρηση σχολικού συγκροτήµατος Γυµνασίου – Λυκείου 
(χρωµατισµοί εσωτερικών χώρων) και διαµόρφωση – αύλειων χώρων» συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 23% 
44.186,96 €. 
2. Ο 1ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου: «Συντήρηση Γηπέδου (Αποδυτήρια και λοιποί χώροι)» συνολικής 
δαπάνης µε ΦΠΑ 23% 30.078,15 €. 

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως: 
 

1. Εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 44.186,96 € στον Κ.Α. 70.7331.0005 Οικονοµικού 
Έτους 2015 για το έργο: «Συντήρηση σχολικού συγκροτήµατος Γυµνασίου – Λυκείου (χρωµατισµοί εσωτερικών 
χώρων) και διαµόρφωση – αύλειων χώρων» της ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου. 
2. Εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 30.078,15 € στον Κ.Α. 15.7336.0001 Οικονοµικού 
Έτους 2015 για το έργο: «Συντήρηση Γηπέδου (Αποδυτήρια και λοιποί χώροι)» της ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου. 

 

ΚΟΙΝ.: 
Οικονοµική Υπηρεσία                                   Ο Αντιδήµαρχος 
             Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών 
                 Χωροταξίας & Πολεοδοµίας 
Ε.∆. 
1. Γεν. Αρχείο 
2. Αρχείο ∆.Τ.Υ.          Ευάγγελος Λυρούδιας 
3. Φ. Εισηγήσεων Ο.Ε.       ∆ρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός 
4. Φ. Σχετ. Έργου       
 
 


