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Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού 

(Περικλέους 55), την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 

114/18-1-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε 

ένα μέλος κατά τις διατάξεις  του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 

άρθρου 234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006). 
 

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, βρέθηκαν 

παρόντα εννέα (9) τακτικά μέλη και τέσσερα (4) αναπληρωματικά, κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Δημήτρης Οικονόμου 1. Θανάσης Χαρακτινιώτης 

2. Μαρία Δημητριάδου 2. Γιώργος Τσουροπλής 

3. Μιχάλης Χατζής 3. Σταματία Ζούλια 

4. Μιχάλης Τράκας 4. Γρηγόρης Βαραδίνης 

5. Ευστάθιος Κίντζιος 5. Κων/νος Κώτσης 

6. Βασίλης Σκουφίτσας 6. Παναγιώτης Νικολούδης 

7. Δέσποινα Ζαμπούκου   

8. Αχιλλέας Μελισσάρης   

9. Θεόδωρος Γκλεζάκος   

10. 
Κατερίνα Γκούμα (αναπλ κου 

Χαρακτινιώτη) 
  

11. 
Κυριακή Κουμπούρου (αναπλ. κου 

Τσουροπλή) 
  

12. 
Αλέξανδρος Φιλόσοφος (αναπλ. 

κου Κώτση) 
  

13. 
Χρήστος Γιωτόπουλος (αναπλ. κου 

Νικολούδη) 
  

 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης  η  υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, 

για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 
 

ΘΕΜΑ 7ο : Συγκρότηση επιτροπών μικρών έργων και καταστροφής υλικών, για το 

έτος 2019. 

ΑΔΑ: 6ΣΗΤΟΛΥΡ-5ΤΙ



Ο Προϊστάμενος Διοικητικού/Οικονομικού κος Γιωτόπουλος Χρήστος, εισηγούμενος το 

θέμα αναφέρει τα κάτωθι: 
 

A) Επιτροπή γνωμοδότησης για την καταστροφή υλικών του ΔΟΠΑΠ, που δεν 

έχουν καμία αξία, έτους 2019 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 199 του Ν. 3463/06 

«Αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία καταστρέφονται με απόφαση του διοικητικού συμ-

βουλίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις 

συμβούλους που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και από τους οποίους ο ένας 

προέρχεται από τη μειοψηφία. Αν κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου για τη 

διατύπωση της γνώμης της επιτροπής απαιτούνται τεχνικές γνώσεις, τις οποίες δεν 

διαθέτει, η επιτροπή συγκροτείται από δύο μέλη του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ και έναν τεχνικό 

υπάλληλο του Δήμου (θα ζητηθεί κατά περίπτωση από τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού εάν 

χρειαστεί). Αν δεν υπάρχει δημοτικός τεχνικός υπάλληλος, το διοικητικό συμβούλιο ορίζει 

ως τρίτο μέλος της επιτροπής τεχνικό υπάλληλο από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και 

Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) ή αν δεν υπάρχει από άλλη δημόσια υπηρεσία». 

Κατά συνέπεια εισηγούμαστε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την λήψη απόφασης για 

την συγκρότηση της «επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή υλικών που δεν 

έχουν καμία αξία του Δ.Ο.Π.Α.Π. έτους 2019» από τρία  (3) μέλη του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ εκ 

των οποίων ο ένας θα πρέπει να προέρχεται από την μειοψηφία μαζί με ισόποσα 

αναπληρωματικά μέλη που θα πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά. 

Προτείνεται όπως η Επιτροπή αποτελείται  από τους παρακάτω: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                           ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α. Δημήτριος Οικονόμου, ως Πρόεδρος              α. Μαρία Δημητριάδου             

β. Μιχάλης Τράκας, ως μέλος                              β. Κων/νος Κώτσης               

γ. Θεόδωρος Γκλεζάκος, ως μέλος                     γ. Γρηγόρης Βαραδίνης                    

 

B) Επιτροπή παραλαβής μικρών έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 2 του 

άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α΄ 84) 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της § 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α’ 84) τα έργα, που 

η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τις 5.869,40 €, παραλαμβάνονται από 

δύο Μέλη του Δ.Σ., που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίοι 

συντάσσουν βεβαίωση για την καλή εκτέλεση και το εύλογο της δαπάνης του έργου. Τα 

Μέλη μπορούν να ορίζονται για την παραλαβή όλων των έργων που εκτελούνται μέσα 

στο ίδιο ημερολογιακό έτος. 

Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος και η παραλαβή των μικρών έργων που αναθέτει ο 

Δ.Ο.Π.Α.Π. ενώ η διάρκεια ισχύος της επιτροπής θα είναι για χρονικό διάστημα ενός (1) 

έτους και πάντως δεν θα λήξει πριν από την παύση ή τροποποίησή της με νέα απόφαση 

του Διοικητικού  Συμβουλίου. 

Προτείνεται όπως η Επιτροπή αποτελείται  από τους παρακάτω: 

ΑΔΑ: 6ΣΗΤΟΛΥΡ-5ΤΙ



ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α. Δημήτριος Οικονόμου, ως Πρόεδρος              α. Μαρία Δημητριάδου 

β. Δέσποινα Ζαμπούκου, ως μέλος β. Βασίλειος Σκουφίτσας                                    

 

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται όπως το Δ.Σ. εγκρίνει τις άνωθεν επιτροπές 

 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την συγκρότηση επιτροπών μικρών έργων και καταστροφής υλικών, για το 

έτος 2019, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση. 

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 15/2019 
 

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μαρία Δημητριάδου 

 Μιχάλης Χατζής 

 Μιχάλης Τράκας 

Δημήτρης Οικονόμου Ευστάθιος Κίντζιος 

 Βασίλης Σκουφίτσας 

 Δέσποινα Ζαμπούκου 

 Αχιλλέας Μελισσάρης 

 Θεόδωρος Γκλεζάκος 

 Κατερίνα Γκούμα 

 Κυριακή Κουμπούρου 

 Αλέξανδρος Φιλόσοφος 

 Χρήστος Γιωτόπουλος 

 

ΑΔΑ: 6ΣΗΤΟΛΥΡ-5ΤΙ
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