
 
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:5.2.15 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1252 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               
Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη 
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Τηλ: 213 2010769 
Fax: 2107295917   
                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY                          
                                           Συνεδρίαση  4η/30-1-2015 
 
                                           ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 11/2015 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση από την Οικονοµική Επιτροπή του πρακτικού 2ης κλήρωσης για 
την Κοινή Επιτροπή του έργου : «∆ιαµόρφωση αιθουσών και γυµναστηρίου στο 
∆ηµοτικό Στάδιο», µε βάση την Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του ∆ήµου Καισαριανής. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 4ης/2015  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, της 30ης του µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2015 
ηµέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13.00 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 902/27-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου  
η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 
67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι  (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος                   1.Βούρλος ∆ηµήτριος 
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                             
2.Βασιλάκη Αικατερίνη 
3.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
4.Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης(αναπλ. µέλος) 
5.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
6.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
 
Στην Συνεδρίαση επίσης  παρευρέθηκαν,  η δηµοτική υπάλληλος Χουδετσανάκη 
Γαρυφαλιά  για τη τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης , ο κος Περρής Ιωάννης 
και ο κος Γαβριλάκης Μπαµπάς Κων/νος  αναπληρωµατικά µέλη της  Οικονοµικής 
Επιτροπής του συνδυασµού Λαϊκή Συσπείρωση.   
 
Ο Πρόεδρος – ∆ήµαρχος  ο οποίος  εισηγείται το 3o  θέµα  της ηµερήσιας διάταξης, 
θέτει  υπόψη  των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, την εισήγηση της   



∆ιευθύντριας   της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας  Βασ  Κωνσταντοπούλου η 
οποία έχει ως εξής:  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ:  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση από την Οικονοµική Επιτροπή του πρακτικού 2ης κλήρωσης για την Κοινή 
Επιτροπή του έργου : «∆ιαµόρφωση αιθουσών και γυµναστηρίου στο ∆ηµοτικό Στάδιο», µε 
βάση την Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου 
Καισαριανής. 
          Καισαριανή, 26/01/2015 
         Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
         ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  
       ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ: 

  Σε συνέχεια της υπογραφής της Προγραµµατικής Σύµβασης για το έργο “∆ιαµόρφωση 
αιθουσών και γυµναστηρίου στο ∆ηµοτικό Στάδιο” συνολικού προϋπολογισµού 
73.587,54€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), συγκροτείται Κοινή Επιτροπή, σύµφωνα µε το 
άρθρο 26 του Ν.4024/2011, (και του άρθρου 9 της Προγραµµατικής Σύµβασης), για την 
ορθή παρακολούθηση της εφαρµογής της προαναφερόµενης σύµβασης.    
Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) µέλη, τα οποία είναι:  
• ∆ύο (2) εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συµβουλίου µε τους νόµιµους αναπληρωτές 
τους.  
• Ένας (1) εκπρόσωπος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής µε το 
νόµιµο αναπληρωτή του.  
• Ένας (1) εκπρόσωπος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας 
Αττικής µε το νόµιµο αναπληρωτή του.  
• Ένας (1) εκπρόσωπος του ∆ήµου Καισαριανής µε το νόµιµο αναπληρωτή του.  
Επειδή µετά την υπογραφή της σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι φορείς πρέπει να 
κοινοποιήσουν αµφίδροµα τα οριζόµενα από αυτούς µέλη της Κοινής Επιτροπής, 
διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη των µελών, τακτικών και αναπληρωµατικών, που 
θα συµµετέχουν σε αυτή.  
Για το εν λόγω θέµα είχε εκδοθεί και η απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 120/24-7-
2014. Καθώς όµως το Τακτικό Μέλος που κληρώθηκε δεν εργάζεται πλέον στο ∆ήµο 
Καισαριανής και έχει αλλάξει η σύνθεση των εργαζοµένων της Τεχνικής Υπηρεσίας κρίθηκε 
σκόπιµο να επαναληφθεί η κλήρωση και να επικυρωθεί το σχετικό πρακτικό από την 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής. 
Κατόπιν των παραπάνω αναµένουµε από την Οικονοµική Επιτροπή την έγκριση του 
πρακτικού της 2ης κλήρωσης για την συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής του έργου: 
“∆ιαµόρφωση αιθουσών και γυµναστηρίου στο ∆ηµοτικό Στάδιο”, µε βάση την 
Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Καισαριανής 
ως κάτωθι:  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 
 
 Την ∆ευτέρα 19/01/2015 στο ∆ηµαρχείο Καισαριανής, Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών, 
διενεργήθηκε από την Κωνσταντοπούλου Βάσω Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, ενώπιον της Μουστάκα Γεωργίας και της Χαρίτου Ελιάνας, υπαλλήλων του 
Αρχιτεκτονικού Τµήµατος κλήρωση (άρθρο 26 του Ν.4024/2011) για την ανάδειξη των µελών 
τακτικών και αναπληρωµατικών που θα συµµετέχουν στην Κοινή Επιτροπή του έργου: 
“∆ιαµόρφωση αιθουσών και γυµναστηρίου στο ∆ηµοτικό Στάδιο”. 
Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για την συµµετοχή τους στην ανωτέρω 
επιτροπή είναι οι κάτωθι:  
1. Λασπιάς Αλέκος  
2. Γουναρόπουλος Βασίλης  



3. Ταµπάκη Ειρήνη  
4. Χαρίτου Ελιάνα  
5. Σώκιαλης Κώστας  
6. Πικραµένου Ελένη  
7. Γρηγόρης Ευαγγέλου 
Η ∆ιευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών προχώρησε στην κλήρωση των µελών από τους 
αναφερόµενους στην ανωτέρω λίστα υπαλλήλους, µε επιλογή κλήρου.  
Τα ονόµατα  των κληρωθέντων µελών κατά σειρά κλήρωσης φαίνονται παρακάτω:  
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   
Λασπιάς Αλέκος, Πολιτικός Μηχανικός. 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
Ταµπάκη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός  
Επίσης τα παραπάνω κληρωθέντα µέλη θα αποτελέσουν µε βάση το άρθρο 8.2 της 
Προγραµµατικής Σύµβασης τους τεχνικούς υπαλλήλους (τακτικό & αναπληρωµατικό µέλος) 
του ∆ήµου Καισαριανής που θα συµµετέχουν στην προσωρινή και οριστική Παραλαβή του 
έργου. 

Καισαριανή, 19/01/2015 
Η 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  Οικονοµική  
Επιτροπή 
                                      Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Μετά από διαλογική συζήτηση και λαµβάνοντας υπ΄όψιν  την πιο πάνω εισήγηση  

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει  το πρακτικό  της 2ης κλήρωσης όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω 
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας, για την συγκρότηση της Κοινής 
Επιτροπής του έργου: “∆ιαµόρφωση αιθουσών και γυµναστηρίου στο ∆ηµοτικό Στάδιο”, µε 
βάση την Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου 
Καισαριανής.  
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                     1.Πολυχρονάκης Συµεών                                             
                                                                     2.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                     3.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
                                                                     4.Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης(αναπλ. µέλος) 
                                                                     5.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                     6.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 
 
                                                                                 Καισαριανή   2/2/2015 

                                                  Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
                                                       Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
                                                        ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                                             


