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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    10/07/2017 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  162 
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 17ης/10.07.2017,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 10η του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 
2017.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,10/07/2017, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ 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. 8199/06.07.2017, 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 δύο (22) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                      
  
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1.Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2.Αξιώτης Χρήστος 
  3. Περρής Ιωάννης 3.Βεχλίδη Μαρία 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4.Βασιλάκη Αικατερίνη 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Βοσκόπουλος Χρήστος 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ   
  7. Κολοβού Κων/να  
  8. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   
  9. Παπαγιάννης Ιωάννης  
10. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
11. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
12. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
13. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
14. Καµπάκας Αντώνης  
15. Βούρλος ∆ηµήτρης  
16. Λυκούδης Αλεβίζος  
17. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  



18. Κακανάκης Ευάγγελος  
19. Αλεξοπούλου Μαρία  
20. Κατσαρέλης Νικόδηµος   
21. Γαβρίλης  Γεώργιος  
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: Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού 
(όργανα παιδικών χαρών). 
 
   
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το από 06.07.2017 
πρακτικό της επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού για όργανα παιδικών 
χαρών όπου   έχει ως εξής: 
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                                                                   ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Πρακτικό επιτροπής καταστροφής  

άχρηστου υλικού 

 

Σήμερα στις 6.7.2017 συνεδρίασε η επιτροπή καταστροφής άχρηστου υλικού, η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 72/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται 

από τους  

1. Γαβριλάκη-Μπαμπά Κων/νο, Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού 

2.  Γαβρίλη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας  
3. Σταθάκη Ιωάννη, υπάλληλο ΠΕ1 Διοικητικού του Δήμου Καισαριανής 

για να αποφανθεί,  βάσει  του άρθρ. 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 για τα κάτωθι αντικείμενα 

που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέον.  
Η επιτροπή  σε συνέχεια της υπ’ αρ. 8164/05.07.2017 εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Καισαριανής, προτείνει την καταστροφή των κάτωθι αντικειμένων που δεν έχουν καμία 

αξία, δεν λειτουργούν και δεν παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια για τους χρήστες, επίσης 
λόγω της παλαιότητάς τους δεν επισκευάζονται. Τα συγκεκριμένα όργανα παιδικών χαρών τα 

οποία περιγράφονται παρακάτω δεν μπορούν να επισκευαστούν και να επαναχρησιμοποιηθούν 

καθώς δεν είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1176 & ΕΝ 1177 του ΕΛΟΤ για την συγκεκριμένη 

χρη@ ση, ο@ πως αναφε@ρεται στις υπ άρ. 28492/11.05.2009 (Φ.Ε.Κ. 931/18.05.2009 τευ@ χος Β )́ και 
27934/2014 (Φ.Ε.Κ. 2029/2014 τευ@ χος Β )́ αποφα@ σεις.  



Τα προταθέντα προς καταστροφή αντικείμενα είναι τα εξής: 

Α. Όργανα παιδικής χαράς που βρίσκεται στο πάρκο Σκοπευτηρίου στη θέση μουσείο.  

1. Έξι ξύλινες κούνιες δύο θέσεων 

2. Δύο μεταλλικές τσουλήθρες 

3. Ένα ξύλινο σύνθετο με πυργάκι και τσουλήθρα 

4. Ένα ξύλινο σύνθετο αναρρίχησης 

5. Μία ξύλινη τραμπάλα δύο θέσεων με ελατήρια. 

Β.  Όργανα παιδικής χαράς που βρίσκεται στο πάρκο 2ας Μάη.  

1. Τρεις μεταλλικές κούνιες δύο θέσεων 

2. Δύο μεταλλικές κούνιες τεσσάρων θέσεων 

3. Μία μεταλλική τραμπάλα δύο θέσεων 

4. Δύο μεταλλικές τσουλήθρες 

5. Ένα μεταλλικό όργανο με κρίκους 

6. Ένα μεταλλικό πολύζυγο 

7. Ένα μεταλλικό δίζυγο 

8. Ένας μύλος 

9. Μία ξύλινη κούνια δύο θέσεων 

10. Μία ξύλινη τραμπάλα δύο θέσεων με ελατήρια 

11. Ένα σύνθετο νηπίων με πατάρι σκαλίτσα και τσουλήθρα 

Γ. Όργανα παιδικής χαράς στο πάρκο του Σκοπευτηρίου (θέση παιδιατρικό) 

1. Ξύλινο σύνθετο όργανο με πατάρια τοποθετημένο στο σκάμμα με άμμο 

Δ. Όργανα παιδικής χαράς στο πάρκο Αλεξάνδρου 

1. Ένα σύνθετο νηπίων με πατάρι σκαλίτσα και τσουλήθρα 

2. Ένα ζωάκι ελατήριο 

Ε. Όργανα παιδικής χαράς στο πάρκο Σκοπευτηρίου (είσοδος από Ηρ. Σκοπευτηρίου) 

1. Ένα ξύλινο σύνθετο πατάρι και σκαλίτσα και τσουλήθρα 

2. Μία ξύλινη τραμπάλα δύο θέσεων με ελατήρια 

3. Μία ξύλινη τραμπάλα δύο θέσεων 

4. Τρεις ξύλινες κούνιες δύο θέσεων 

5. Δύο μεταλλικές τσουλήθρες 

6. Τρεις μεταλλικοί δίσκοι ισορροπίας με ελατήρια 

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
1) Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος 

 

 
2)  Γαβρίλης Γεώργιος 

 

 
3)  Σταθάκης Ιωάννης  



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 το από 06.07.2017 πρακτικό της επιτροπής καταστροφής άχρηστου 
υλικού για όργανα παιδικών χαρών για τα  : 
 
 

Α. Όργανα παιδικής χαράς που βρίσκεται στο πάρκο Σκοπευτηρίου στη θέση 

µουσείο.  

1. Έξι ξύλινες κούνιες δύο θέσεων 

2. ∆ύο µεταλλικές τσουλήθρες 

3. Ένα ξύλινο σύνθετο µε πυργάκι και τσουλήθρα 

4. Ένα ξύλινο σύνθετο αναρρίχησης 

5. Μία ξύλινη τραµπάλα δύο θέσεων µε ελατήρια. 

Β.  Όργανα παιδικής χαράς που βρίσκεται στο πάρκο 2ας Μάη.  

1. Τρεις µεταλλικές κούνιες δύο θέσεων 

2. ∆ύο µεταλλικές κούνιες τεσσάρων θέσεων 

3. Μία µεταλλική τραµπάλα δύο θέσεων 

4. ∆ύο µεταλλικές τσουλήθρες 

5. Ένα µεταλλικό όργανο µε κρίκους 

6. Ένα µεταλλικό πολύζυγο 

7. Ένα µεταλλικό δίζυγο 

8. Ένας µύλος 

9. Μία ξύλινη κούνια δύο θέσεων 

10. Μία ξύλινη τραµπάλα δύο θέσεων µε ελατήρια 

11. Ένα σύνθετο νηπίων µε πατάρι σκαλίτσα και τσουλήθρα 

Γ. Όργανα παιδικής χαράς στο πάρκο του Σκοπευτηρίου (θέση παιδιατρικό) 

1. Ξύλινο σύνθετο όργανο µε πατάρια τοποθετηµένο στο σκάµµα µε άµµο 

∆. Όργανα παιδικής χαράς στο πάρκο Αλεξάνδρου 

1. Ένα σύνθετο νηπίων µε πατάρι σκαλίτσα και τσουλήθρα 



2. Ένα ζωάκι ελατήριο 

Ε. Όργανα παιδικής χαράς στο πάρκο Σκοπευτηρίου (είσοδος από Ηρ. 

Σκοπευτηρίου) 

1. Ένα ξύλινο σύνθετο πατάρι και σκαλίτσα και τσουλήθρα 

2. Μία ξύλινη τραµπάλα δύο θέσεων µε ελατήρια 

3. Μία ξύλινη τραµπάλα δύο θέσεων 

4. Τρεις ξύλινες κούνιες δύο θέσεων 

5. ∆ύο µεταλλικές τσουλήθρες 

6. Τρεις µεταλλικοί δίσκοι ισορροπίας µε ελατήρια 
 

 

 

 

 

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) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Κολοβού Κων/να 9) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   
10) Παπαγιάννης Ιωάννης 11) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 12 
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  13)Κοντόσταυλος Γεώργιος 14) Σοφιανόπουλος 
Γεώργιος 15)Καµπάκας Αντώνιος  16) Βούρλος ∆ηµήτριος  17) Λυκούδης 
Αλεβίζος 18) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος19)Κακανάκης Ευάγγελος, 20) 
Αλεξοπούλου Μαρία 21)Κατσαρέλης Νικόδηµος 22) Γαβρίλης Γεώργιος . 
 
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      10/07/2017 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 

 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 


