
 

 

 
                                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕA  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ         

                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
             Από το  πρακτικό της  1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις  22-1-2020. 
 

                                                                               Πράξη 22η                                                  
  Ιθάκη, σήμερα 22 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο 

σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου κ. Διονυσίου Γερ. Στανίτσα, 
έπειτα από την αρ. 213/17-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΦΙΑΜΠΟΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 
που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 74  του Ν. 4555/2018. 

 
  Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον ήταν παρόντα και τα 17 μέλη του : 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1.  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
10.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ                  
ΙΘΑΚΗΣ – ΓΡΙΒΑΣ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

2.  ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

11. ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΙΟΝΙΟΥ – ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3.  ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)  

12. ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ – ΛΙΒΑΝΗΣ 
Π. ΜΙΧΑΗΛ 

4.  ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 13. ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                               

 

5.  ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ  14. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

 

6.  ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ  15. ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

7.  ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  16. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ   

8.  ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  17. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

9.  ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ  
(αποχώρησε μετά το 9ο θέμα)  

   

                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ :     ΟΥΔΕΙΣ 

 

      Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Φιαμπόλης σχετικά με το 21ο θέμα ημερ. διάταξης (Εισηγητική Έκθεση 

για την συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 15 «Μικρά Έργα -Εργασίες Συντήρησης» Του Π.Δ. 

171/87 για το έτος 2020) αναφέρεται στην  κατωτέρω εισήγηση του Γραφείου Προγραμματισμού του 
Δήμου : 

 
« Προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στη διαδικασία ανάθεσης μικρών έργων και εργασιών 

συντήρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 15. 
 
«Μικρά έργα - Εργασίες συντήρησης», του ΠΔ 171/87 απαιτείται  να ορισθούν δημοτικοί σύμβουλοι για 

την βεβαίωση για την καλή εκτέλεση και το εύλογο της δαπάνης του έργου. 
 
Για την ορθή και αντικειμενική λειτουργία της ανωτέρω διαδικασίας προτείνεται να ορισθούν σύμβουλοι 

(δημοτικοί ή τοπικοί) για κάθε κοινότητα , όπου το ένα μέλος τουλάχιστον να είναι σύμβουλος της 
αντίστοιχης κοινότητας. 

 
Στην συνέχεια παρατίθεται απόσπασμα της κείμενης νομοθεσίας  
 
Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 

Αρθρο 15. 

Μικρά έργα -Εργασίες συντήρησης. 

 
1. Για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 

εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, η με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς 
διαγωνισμό γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά 
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στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου ή της δημαρχιακής επιτροπής. 
Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 4 του Ν. 1416/1984. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο 
αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν μεν πρόκειται για εκτέλεση με διαγωνισμό για τους 
όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και 
τους όρους ανάθεσης. Ειδικότερα, προκειμένου για την εκτέλεση των παραπάνω έργων με αυτεπιστασία 
από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, η απόφαση λαμβάνεται από τη δημαρχιακή επιτροπή ή 
το κοινοτικό συμβούλιο με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 111 του 
Π.Δ. 410/1995 εφόσον συμφωνεί ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας. [1] 

 
2. Η παρακολούθηση, η διοίκηση και ο έλεγχος των έργων της προηγουμένης παραγράφου γίνεται 

από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας. Η Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοινοτικό Συμβούλιο 
μπορεί να ορίσουν για την παρακολούθηση, τη διοίκηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης ένα δημοτικό ή 
κοινοτικό σύμβουλο. Τα έργα αυτά παραλαμβάνονται από δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους που 
ορίζονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι συντάσσουν βεβαίωση για την καλή εκτέλεση 
και το εύλογο της δαπάνης του έργου.  

 
Οι σύμβουλοι μπορεί να ορίζονται για την παραλαβή όλων των έργων που εκτελούνται μέσα στο ίδιο 

ημερολογιακό έτος.  
 
Προκειμένου για μεγάλο δήμο, αυτός μπορεί να χωρισθεί σε τομείς κα να ορίζονται για κάθε ένα τομέα 

δύο σύμβουλοι. 
 
 Στην ανωτέρω επιτροπή μπορεί να συμμετέχει, προκειμένου μεν για Δήμους ή Κοινότητες που έχουν 

δική τους Τεχνική Υπηρεσιακοί τεχνικός διπλωματούχος ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατηγορίας 
ΠΕ οιουδήποτε βαθμού ή πτυχιούχος ανώτερων τεχνικών σχολών κατηγορίας ΤΕ οιουδήποτε βαθμού, ο 
οποίος ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, προκειμένου δε για έργα των άλλων 
Δήμων και Κοινοτήτων, τεχνικός της ΤΥΔΚ διπλωματούχος ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
κατηγορίας ΠΕ οιουδήποτε βαθμού, ή πτυχιούχος ανώτερων τεχνικών σχολών κατηγορίας ΤΕ οιουδήποτε 
βαθμού, ο οποίας ορίζεται από το Νομάρχη εφόσον θα ζητηθεί αυτό με απόφαση του Δημοτικού ή 
Κοινοτικού Συμβουλίου. Έργα της προηγούμενης παραγράφου 1 που εκτελούνται από Συνδέσμους, 
Δημοτικά ή Κοινοτικά Ιδρύματα, λοιπά Δημοτικά και Κοινοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τις 
Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις των Νόμων 1069/1980, 890/1979 και 2234/19&2, παραλαμβάνονται 
από δύο μέλη του αρμόδιου συμβουλίου διοίκησης τους ή από υπαλλήλους τους οιασδήποτε κατηγορίας 
και βαθμού, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου αυτού. 
 

3. Στους δήμους και τις κοινότητες που έχουν δική τους τεχνική υπηρεσία στα έργα της παρ. 1 του 
παρόντος ορίζονται επιβλέποντες τεχνικοί υπάλληλοι οιασδήποτε κατηγορίας και βαθμού. 
 

4. Η πληρωμή μετά την περαίωση των έργων της παρ. 2 και με την επιφύλαξη της παρ. 3 του 

παρόντος γίνεται 
 

      α) Με βεβαίωση του παρακολουθούντος ότι ο ανάδοχος ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του.  
 

      β) Με την κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου βεβαίωση για την καλή εκτέλεση του έργου. 
 

   Στην περίπτωση των έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία, οι πληρωμές για εργατικά, προμήθειες 
υλικών κ.λπ. που απαιτούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τους γίνονται με βάση δικαιολογητικά που 
συντάσσει ο παρακολουθών σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, την εκτέλεση των έργων. » 

 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α 
 

        Εγκρίνει ως έχει την υπηρεσιακή εισήγηση και συγκροτεί δύο επιτροπές του άρθρου 15 «Μικρά Έργα 
- Εργασίες Συντήρησης» του Π.Δ. 171/87 για το έτος 2020, για την βεβαίωση για την καλή εκτέλεση και το 
εύλογο της δαπάνης του εκάστοτε έργου, οι οποίες αποτελούνται από τους  κατωτέρω Δημοτικούς 
Συμβούλους : 
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       ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

 
Αφορά την Κοινότητα Ιθάκης και την Κοινότητα Περαχωρίου. 

 
 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 
ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

 

 
ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 

 

 
ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

      

       ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 
 
Αφορά τις Κοινότητες Ανωγής , Εξωγής , Κιονίου, Λεύκης, Πλατρειθιά και Σταυρού 
 
 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ (ΒΙΝΑ) 
 

 
ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

 

 
ΛΟΥΚΑ  ΟΥΡΑΝΙΑ 
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