ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..25η/2017..
της ..12/12/2017..

..Αριθ. Απόφασης: 352/2017..
ΘΕΜΑ 1ο: «Συζήτηση επί αιτήματος κατοίκων για την πορεία των εργασιών κατασκευής
δικτύου αποχέτευσης Δήμου Διονύσου( αρ.πρωτ.36387/7-11-17)».
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 25ης/12-12-2017 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Σήμερα την ..12η Δεκεμβρίου 2017.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:00.. 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. .. 41023/8-12-2017.. 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 ..26.. ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
4. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
5. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
6. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
7. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
8. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
9. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
10. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
11. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
12. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).
13. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
14. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
15. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
16. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
17. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
18. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
2. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
4. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
5. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
6. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
7. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
8. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
9. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
10. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
11. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
12. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
13. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
14. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
15. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
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19. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
20. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
21. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
22. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
23. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
24. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
25. .ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
26. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη
σημερινή Συνεδρίαση.
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ.
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ.
Απουσίες:
• Οι Δ.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής Δημήτριος, Ράικος Δημήτριος(δικαιολογημένη απουσία), Καγιαλή
Ελπίς, Μπιτάκος Παναγιώτης, Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη, Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία,
Ρηγοπούλου Βασιλική(δικαιολογημένη απουσία) Υφαντής Ηλίας (δικαιολογημένη απουσία)
και Ίσσαρης Γρηγόριος (δικαιολογημένη απουσία) απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της
συνεδρίασης.
Προσελεύσεις:
• Οι Δ.Σ. κ.κ. Ταουξή -Χριστανίδη Καλλιόπη, Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Λουκάτου Ανθή
προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
• Οι Δ.Σ. κ. κ. Κρητικός Αθανάσιος, Καρασαρλής Αναστάσιος και Ιωαννίδης Χαράλαμπος
προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της Η.Δ.
Αποχωρήσεις:
• Οι Δ.Σ. κ.κ. Μπάσης Αναστάσιος, Κρητικός Αθανάσιος και Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησαν
κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος.
• Οι Δ.Σ. κ.κ. Στασινοπούλου Αναστασία, Κριεμάδης Στέφανος, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και
Γιαννουλάτος Σπυρίδων αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος
• Η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου θέματος.
• Ο Δ.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 87ου θέματος.
• Ο Δ.Σ. κ. Λυρούδιας Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 98ου θέματος.
• Ο Δ.Σ. κ. Τσαγκαράκης Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 103ου
θέματος.
• Η Δ.Σ. κ. Αγαθοκέλους –Ακριτιδη Αγγέλα αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 105ου
θέματος.
• Ο Δ.Σ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 107ου
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 110ο θέμα αποσύρθηκε από την ημερήσια διάταξη.
..Αριθ. Απόφασης: 352/2017..
ΘΕΜΑ 1ο: «Συζήτηση επί αιτήματος κατοίκων για την πορεία των εργασιών κατασκευής
δικτύου αποχέτευσης Δήμου Διονύσου( αρ.πρωτ.36387/7-11-17)».
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Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..1ου.. της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο
στο Δ.Σ. κ. Κριεμάδη Στέφανο να προβεί στην εισήγηση του θέματος.
Ο Δ.Σ. κ. Κριεμάδης Στέφανος είπε τα εξής:
Ως εισηγητής εκ μέρους των κατοίκων, θα ήθελα να παραθέσω κατ' αρχήν την πραγματική
κατάσταση που βιώνουμε σήμερα παρά τα όσα ψευδώς καταμαρτυρούν οι άνθρωποι της
Διοίκησης και ο Δήμαρχος προσωπικά. Η πραγματική αλήθεια είναι ότι μέχρι και σήμερα
σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας, έχει υλοποιηθεί το 26,8% του συνολικού έργου
σε αντίθεση με το 30% που ψευδώς μας διαβεβαίωναν ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος σε
αυτήν εδώ την αίθουσα πριν από ένα μήνα περίπου, τα 3 με 4 χλμ. το μήνα που στην
πραγματικότητα είναι 1, και τα εννέα εργοτάξια που είναι ή τέσσερα ή πέντε. 17 μήνες δηλαδή
μετά την εγκληματική διετή παράταση χωρίς υπαιτιότητα του εργολάβου που έδωσε η
Διοίκηση, αυτός έχει προχωρήσει σε 17 μήνες, ποσοστό περίπου 12%.
Όλο αυτό το διάστημα της ουσιαστικής κοροϊδίας - απραξίας του εργολάβου, η μοναδική
ενέργεια στην οποία προέβη η Διοίκηση ήταν να στείλει μία πονηρή ειδική πρόσκληση. Και λέω
πονηρή αν όχι σκανδαλώδης γιατί μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί μία ειδική πρόσκληση η
οποία αντί να καλεί τον εργολάβο να εκτελεί κάποια υποχρεωτικά χιλιόμετρα κάθε μήνα, τον
καλεί να εκτελέσει τα πέντε προβλεπόμενα έργα σε έξι συγκεκριμένες οδούς! Αλήθεια, 5 μήνες
μετά την ειδική πρόσκληση και αφού ο εργολάβος εκτέλεσε τα έργα σε αυτούς τους δρόμους,
έχει ισχύ η ειδική πρόσκληση; Εχει δηλαδή να φοβάται ο εργολάβος από κάτι;
Αλλά ξέχασα, αφού εσείς είστε ικανοποιημένοι από τον ρυθμό της εξέλιξης των εργασιών...
Όπως ο ίδιος ο Αντιδήμαρχος σε επιστολή του με αρ. πρωτ. 11164/28.4.2017 προς τον κ.
Πουλίδα προεξοφλεί την παράταση του έργου.
Στη συνέχεια, θα σας παραθέσω κάποια στοιχεία - προβληματισμούς σε σχέση με τη
μελλοντική εξέλιξη του έργου αν η Διοίκηση δεν αλλάξει ρότα και συνεχίζει να σφυρίζει
αδιάφορα. Να μου πείτε γιατί έχει αυτή τη στάση η Διοίκηση. Γιατί πολύ απλά, πάντα ήταν
αντίθετη με αυτό το έργο. Η παράταξή σας, κ. Δήμαρχε, δεν ήταν αυτή που έκανε τις
καταγγελίες για το αντλιοστάσιο της Σταμάτας, θέτοντας σε κίνδυνο αν όχι τη χρηματοδότηση
όλου του έργου, τουλάχιστον της Σταμάτας; Εσείς δεν ήσασταν αυτός που διαδίδατε με κάθε
τρόπο ότι το έργο δεν θα γίνει γιατί δεν θα υπάρξει χρηματοδότηση, ακόμα και όταν είχε
υπογραφεί η σύμβαση; Αλλά όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε πιο αναλυτικά
αργότερα.
Αν δούμε στατιστικά την πορεία εξέλιξης των εργασιών αυτά τα 3,5 χρόνια, θα διαπιστώσουμε
ότι ο εργολάβος στατιστικά εκτελεί περίπου 800 μ. το μήνα με εξαίρεση τους τελευταίους 2,5
μήνες όπου προχώρησε περίπου 1,2 χλμ. Κάθε εργοτάξιο αναλογικά βγάζει περίπου 200 μ. το
μήνα. Αν κάνω κάποιο λάθος, να με διαψεύσετε. Και αυτό σε εδάφη μαλακά, αν εξαιρέσουμε
τον Διόνυσο. Αλήθεια, πόσα μέτρα το μήνα θα βγάζει κάθε εργοτάξιο και συνολικά ο
εργολάβος, αν πιάσουν τα σκληρά εδάφη και των υπολοίπων περιοχών;
Ενα επίσης μεγάλο πρόβλημα το οποίο σύντομα θα οδηγήσει σε πλήρες αδιέξοδο είναι οι
υπεργολάβοι οι οποίοι αλλάζουν πλέον κάθε δίμηνο. Σας έχει προβληματίσει άραγε γιατί
φεύγουν όλοι; Ως πότε θα υπάρχουν διαθέσιμοι υπεργολάβοι για να εκτελέσουν αυτό το έργο;
Μήπως λίαν συντόμως δεν θα αναλαμβάνει κανένας για τον λόγο που όλοι γνωρίζουμε;
Όλοι πλέον καταλαβαίνουμε ότι έτσι όπως έχουν τα πράγματα και με μία Διοίκηση η οποία δεν
δείχνει διάθεση να αλλάξει κάτι, το έργο αυτό δεν πρόκειται να υλοποιηθεί ποτέ. Όλοι το
ξέρουν και όλοι το συνομολογούν ανεπίσημα.
Τί πρέπει να γίνει τώρα. Πριν από 1,5 χρόνο είχαμε επισημάνει με εντονότατο τρόπο ότι
πρέπει να πιεστεί πολύ ο εργολάβος και αν χρειαστεί να κηρυχθεί έκπτωτος. Σας είχαμε πει να
μην δοθεί διετής παράταση παρά μόνο εξάμηνη ή το πολύ ετήσια, και αν δείξει συνέπεια, να
συνεχίσει το έργο. Εσείς όμως κάνατε το απίστευτο και του δώσατε δύο χρόνια χωρίς
υπαιτιότητά του, λες και ήμασταν τόσο ευχαριστημένοι από την πορεία των εργασιών. Αν τότε
μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες είχαμε προχωρήσει να τον κηρύξουμε έκπτωτο,
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σύντομα θα ξεμπερδεύαμε με αυτόν τον εργολάβο, αν αναλογιστούμε ότι χρειάζονται περίπου
2 χρόνια.
Η παράταξή μας πιστεύει και θα πιέσει με κάθε τρόπο ώστε να γίνει μία πραγματικά σωστή
ειδική πρόσκληση. Μία ειδική πρόσκληση η οποία θα πρέπει να απαιτεί ξεκάθαρα από τον
εργολάβο να εκτελεί υποχρεωτικά τουλάχιστον 6 χλμ. το μήνα, τηρώντας αυστηρά ένα νέο
τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών. Αυτή είναι η πρότασή μας την οποία ζητούμε να
εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Μόνο έτσι μπορεί στους 7 μήνες που υπολείπονται για το
πέρας της παράτασης να ολοκληρωθούν 42 χλμ. Να υπάρχει πραγματικός λόγος δηλαδή μετά
μιας μικρής έξτρα παράτασης για την ολοκλήρωσή του. Οτιδήποτε άλλο από μέρους της
Διοίκησης θα είναι υπονόμευση του σημαντικού αυτού έργου.
Πιστεύω να καταλάβατε ποιά είναι η πρόταση η δική μου.
Τέλος ο Δήμαρχος κάλεσε τις παρατάξεις να ορίσουν εκπροσώπους που θα συζητήσουν με τη
διευθύνουσα αρχή και τον σύμβουλο του έργου για ενημέρωση και περαιτέρω απόφαση και
χάραξη πορείας.

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΄).
Το με αρ.πρωτ.36387/7-11-17 αίτημα των κατοίκων.
Τη με αρ. πρωτ. 11164/28.4.2017 επιστολή της Τ.Υ.
Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Ορίζει τους Δ.Σ. κ.κ. Ράικο Δημήτριο, Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη, Κριεμάδη Στέφανος,
Φωτάκη Ιωάννη, Ζυγούνα Γεώργιο, Σώκου Ζωή, Γιαννουλάτο Σπυρίδωνα και ο Δήμαρχος κ.
Ζαμάνης Διονύσιος, οι οποίοι θα συζητήσουν με τη διευθύνουσα αρχή και τον σύμβουλο του
έργου για ενημέρωση και περαιτέρω απόφαση και χάραξη πορείας.
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΛΑ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
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ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).
ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

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.
Κοινοποίηση
- Δ.Σ. κ. Κριεμάδη Στέφανο
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