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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    12/1/2016 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.   5 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 1ης/12.1.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου Καισαριανής, την 12η του µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,12/1/2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 105      
/8.1.2016, πρόσκληση  του Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) 
µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι  (20) µέλη και ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Γαβριλάκης-Μπάµπας Κων/νος 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Κατσαρέλης Νικόδηµος 
  4. Καραβασίλης Εµµανουήλ 4. Γαβρίλης  Γεώργιος 
  5. Χριστοφής Μιχαήλ 5. Βούρλος ∆ηµήτρης 
  6. Κολοβού Κων/να 6. Βοσκόπουλος Χρήστος 
  7. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 7. Μαζαράκη Έλλη 
  8. Παπαγιάννης Ιωάννης  
  9. Αξιώτης Χρήστος  
10. Βεχλίδη Μαρία  
11. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
12. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
13. Βασιλάκη Αικατερίνη  
14. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
15. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
16. Καµπάκας Αντώνης  
17. Λυκούδης Αλεβίζος  
18. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
19. Ιωαννίδης Θεόδωρος  
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   



 
       
     Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και η 
δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 

 
ΘΕΜΑ:  Ορισµός δηµοτικών συµβούλων στην επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης 
µικρών έργων και εργασιών , σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆./τος 171/1987 (ΦΕΚ 84 
Α΄ ), για το έτος 2016.. 
 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης θέτει 
υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση του Αντιδηµάρχου 
Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ. Πολυχρονάκη Συµεών η οποία έχεις ως εξής  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                                                 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &                       

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                  

Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας       

                             

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

**************** 

 

Θέμα:  Ορισμός δημοτικών συμβούλων στην επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης μικρών έργων και εργασιών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ/τος 171/1987 (ΦΕΚ 84 Α’), για το έτος 2016. 

 

 

Σύμφωνα με το την παρ. 1 του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987, όπως αυτή  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 

229/1999, για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης που γίνονται με αυτεπιστασία ή με ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς 

διαγωνισμό, συντάσσεται βεβαίωση περί της καλής εκτέλεσης για την παραλαβή τους από δύο (2) δημοτικούς 

συμβούλους, που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο. Με βάση τη νομολογία (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 48/2014) 

η βεβαίωση αυτή αποτελεί απαιτούμενο δικαιολογητικό για την παραλαβή, μαζί με το αντίστοιχο πρακτικό της 

επιτροπής παραλαβής του έργου (άρθρου 16 του ΠΔ 171/87) της υπηρεσίας. Οι σύμβουλοι μπορεί να ορίζονται για 

την παραλαβή όλων των έργων που εκτελούνται μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.  

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011: «Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 

παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από 

υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του, τότε τα μέλη 

προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να 

συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του 

συλλογικού οργάνου υπηρεσία». 

Μετά από κλήρωση που διεξήχθη, για τη συγκρότηση της επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παραλαβή 

μικρών έργων, αναδείχθηκαν οι εξής: 

 

Τακτικά μέλη: 

1. Περρής Ιωάννης  

2. ………………..(από την αντιπολίτευση) 

 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   07 /01/2015 

Αριθ. Πρωτ.:     63                 



Αναπληρωματικά μέλη: 

3. 1 Γαβριλάκης - Μπάμπας Κωνσταντίνος μέλος του Δ/Σ 

2.    ……………………………. μέλος του Δ/Σ       (από την αντιπολίτευση)  

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

 

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
                                   

Εγκρίνει τον Ορισµό δηµοτικών συµβούλων στην επιτροπή βεβαίωσης 
καλής εκτέλεσης µικρών έργων και εργασιών , σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Π.∆./τος 171/1987 (ΦΕΚ 84 Α΄ ), για το έτος 2016 ως εξής: 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                         ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
1 ΠΕΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                      1.ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ-ΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
2. ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ              2.ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                    

 

        
  
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Καραβασίλης Εµµανουήλ 6) Χριστοφής Μιχαήλ  7) 
Κολοβού Κων/να 8) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   9) Παπαγιάννης Ιωσήφ 10) Αξιώτης 
Χρήστος 11) Βεχλίδη Μαρία 12) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 13) 
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη Αικατερίνη 15)Κοντόσταυλος 
Γεώργιος 16) Σοφιανόπουλος ∆ηµήτριος 17)Καµπάκας Αντώνιος  18)  
Λυκούδης Αλεβίζος 19) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 20) Ιωαννίδης Θεόδωρος .  
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ    13/1/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


