
       Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 8170/20.02.2015 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 6ης Τακτικής Συνεδρίασης 

      του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  063/2015                                                      ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής 

Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. 

∆3/11 

 

Σήµερα στις 19 Φεβρουαρίου 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, 

ύστερα από την υπ’ αριθµ. 7092/13.02.2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου ∆ηµητρίου 

που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ∆ήµαρχο και 

σε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  13.02.2015.     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΕΥΤΟΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΓΑΛΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥ∆Η – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 

ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΙΧΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     

    

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

∆.Σ.: ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 

ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος  

κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση 

των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης 

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

 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο για 

συζήτηση το 22ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη  απόφασης   για τη 

συγκρότηση της επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. ∆3/11. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 6810/12.02.2015 σχετικό έγγραφο της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας ενηµερώνουµε ότι: 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

(1) Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» 
(ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) και κυρίως τα άρθρα 73 και 75 αυτού. 

(2) Του Ν.4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - 
βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου 
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και κυρίως το άρθρο 26 «Συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης»  

(3) Της υπ’ αρίθµ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21.526/4-11-2011 (Α∆Α:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκυκλίου του 
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, «Συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση» (άρθρο 26 
του 4024/11), 

(4) Της υπ’ αρίθµ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ21.508/07-11-2011 απόφαση του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ιενέργεια της διαδικασίας 
κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή 
δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 
προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων». 

(5) Του άρθρου 16 του Π.∆. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν 
και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 61 
του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών» 
«Άρθρο 16 : «Σύσταση επιτροπής παραλαβής» 
1. Οι κατά τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 3669/2008 (Α΄ 116), επιτροπές 
παραλαβής των έργων ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού προηγουµένως η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ανακοινώσει την περαίωση του έργου και τη σύνταξη της τελικής 
επιµετρήσεως στην Προϊσταµένη Αρχή και ζητήσει την παραλαβή του. Οι επιτροπές 
παραλαβής, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 171/1987 
(Α΄ 84), αποτελούνται από έναν δηµοτικό σύµβουλο και:………………………. 
α) Για έργα προϋπολογισµού µέχρι και 1.000.000 ευρώ από δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ 
Μηχανικών ή ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ 
Μηχανικών……………………………………………………………………….. 
4.  Για την επιλογή του προβλεπόµενου στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ∆ηµοτικού 
Συµβούλου διεξάγεται κλήρωση µεταξύ του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου» 

(6) Της λοιπής νοµοθεσίας εκτέλεσης έργων. 

 

ΑΔΑ: 715ΧΩΕΒ-ΤΣ7



 3

 
και αφού λάβετε υπόψη: 

(7) Την µε αριθµό ΟΙΚ 01/2011 µελέτη του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. ∆3/11»,  που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 
προϋπολογισµού 55.350,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

(8) Τη δαπάνη του έργου η οποία (σύµφωνα µε τον 3ο Τελικό Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα) ανήλθε στο ύψος των 55.348,50 €  µε Φ.Π.Α. 

(9) Την από  30/08/2012  έκθεση βεβαίωση περαίωσης. 

(10) Την Τελική Επιµέτρηση του έργου η οποία θεωρήθηκε στις 04/10/2012 από τον 
Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

(11) Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης και δύναται να 
διενεργηθεί η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου. 

(12) Την από 17/12/2014 κλήρωση που διενήργησε η ∆/ νση Τεχνικών Υπηρεσιών και ανάδειξε τα 
Τακτικά και αναπληρωµατικά Τεχνικά µέλη της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής του έργου.  

Παρακαλούµε όπως: 

1. ∆ιενεργήσετε κλήρωση για την επιλογή του ∆ηµοτικού Συµβούλου που θα συµµετέχει στην 

ως άνω επιτροπή καθώς και του αναπληρωτή αυτού. 

2. Συγκροτήσετε την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέµατος. 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω 

                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Κατακυρώνει τo από 17/12/2014 πρακτικό κλήρωσης που διενήργησε η ∆/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών η οποία ανάδειξε τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωµατικά Τεχνικά µέλη που 

συµµετέχουν στην επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. ∆3/11»: 

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΚΛΑ∆ΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ  

1 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 

∆ΗΜΗΤΡΑ 
ΠΕ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β 

ΑΓ. 

ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
Πρόεδρος 

2 ΜΑΓΓΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 
ΤΕ – ΤΕΧΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Γ ΙΛΙΟΥ Μέλος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ  ΜΕΛΗ 

1 ΚΙΤΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΕ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ 

ΑΓ. 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

Πρόεδρος 

2 
ΜΠΙΝΙΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΕ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ ΙΛΙΟΥ Μέλος 

  

2. Κατακυρώνει τo πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη του ∆ηµοτικού Συµβούλου και του 

αναπληρωτή του που θα συµµετέχει στην ως άνω επιτροπή, που έχει ως κατωτέρω: 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

                 (Για την ανάδειξη του ∆ηµοτικού Συµβούλου και του αναπληρωτή του) 

 Την Πέµπτη 19.02.2015, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ, διενεργήθηκε από τον 

κο ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενώπιον του Συµβουλίου, κλήρωση 

για την ανάδειξη των µελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής 

Παραλαβής του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. ∆3/11» σύµφωνα  µε 

την τοιχοκολληθείσα, την 13.02.2015 σχετική ανακοίνωση. 

  Ο κος Κουκουβίνος ∆ηµήτριος Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου προχώρησε στην κλήρωση 

των µελών από τους αναφερόµενους στην ανωτέρω λίστα ∆ηµοτικούς Συµβούλους,  µε επιλογή 

κλήρου. Πρώτα διενεργήθηκε κλήρωση για το τακτικό µέλος και έπειτα για το αναπληρωµατικό. 

Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφηκαν σε Πίνακα κατά σειρά κλήρωσης: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Χρήστος  Μπατσής ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 Νικόλαος Ξενάκης ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

 

Με ευθύνη του κου Κουκουβίνου ∆ηµητρίου, Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

θα ειδοποιηθούν αµελλητί για την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και τα αναπληρωµατικά 

µέλη. 

Συγκροτεί την Επιτροπή Προσωρινής και  Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. ∆3/11» 

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΚΛΑ∆ΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ  

1 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 

∆ΗΜΗΤΡΑ 
ΠΕ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ Πρόεδρος 

2 ΜΑΓΓΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΕ – ΤΕΧΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ ΙΛΙΟΥ Μέλος 

3 ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΙΛΙΟΥ Μέλος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ  ΜΕΛΗ 

1 ΚΙΤΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΕ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ 

ΑΓ. 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

Πρόεδρος 

2 
ΜΠΙΝΙΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΕ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ ΙΛΙΟΥ Μέλος 

3 
ΞΕΝΑΚΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΙΛΙΟΥ Μέλος 

 

 

Η Επιτροπή καλείται να ενεργήσει το συντοµότερο δυνατό για την παραλαβή του εν λόγω 

έργου και τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής το οποίο εγκρίνεται από την προϊσταµένη αρχή 
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(∆ηµοτικό Συµβούλιο) όπως ορίζεται στα άρθρα 53 έως 55 του Π.∆. 609/85. 

Επίσης καλείτε η επίβλεψη του έργου να µεριµνήσει αµέσως για τη συγκέντρωση όλων των 

στοιχείων του φακέλου εκτελέσεως του έργου, τα οποία θα θέσει υπόψη της Επιτροπής παραλαβής. 

 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

      

 

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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