
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την  6ην του μηνός  Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

09:30΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12303/2-8-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 

περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση 

επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών 

παρόντες ήταν πέντε (5) και απόντες  δυο (2) ήτοι οι κ.κ Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 

κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-

19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ 

αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως  εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι 

κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική και Παλαιολόγου Μαρία- Χριστίνα.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και o υπάλληλος του Δήμου κ. 

Μούτσιος Γεώργιος. 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:  

 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                                 ΑΔΑ:  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                         224/6-8-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 12774/12-8-2021 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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                                                                    ΘΕΜΑ 12Ο Η.Δ. 

Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το 

έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

σε εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Με την υπ’ αριθμ. 21/2021 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, προβλέπεται η αναγκαία αλλά και 

κατεπείγουσα αντικατάσταση της επικίνδυνης λόγω πολυετούς φθοράς κεραμοσκεπούς στέγης, σε δημοτικό 

κτίριο νομίμως υφιστάμενο με την υπ’ αριθμ. 3554241 δήλωση υπαγωγής του στον Ν.4178/2013, το οποίο 

βρίσκεται στον χώρο του εργοταξίου της Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού.  

Οι συναφείς εργασίες θα ενταχθούν στο έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ» με συνολικό προϋπολογισμό 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και του 

κόστους διαχείρισης αποβλήτων, με κωδικό ΚΑ 30.7311.0002 και πρόβλεψη ποσού 5.000,00 € στον 

προϋπολογισμό του 2021.  Η διαδικασία ανάθεσης του έργου θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει σύμφωνα με το 

άρθρο 32 παρ.2/γ του Ν.4412/2016 μετά των τροποποιήσεων αυτού και εφόσον εξασφαλιστούν από τον 

ανάδοχο όλες οι απαραίτητες άδειες από τους αρμόδιους κατά τον νόμο φορείς. Το έργο θα κατασκευασθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και των τροποποιήσεων αυτού με τον Ν.4782/2021, καθώς και 

τις εντολές και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας και του επιβλέποντος μηχανικού.  

 Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν τα εξής:  

1. το μείζον αγαθό της ασφάλειας των εργαζομένων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες του 

Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού. 

2. το γεγονός ότι  δεν υπάρχει σύμβαση σε ισχύ με συναφές αντικείμενο. 

3. τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περίπτωση ζ’ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις 

οποίες: «Η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, 

μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων 

απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του 

άρθρου 44 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης 

φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016.» 

4. τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες:  

«Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, 

εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, 

δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 

ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες 

αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν 

από δική τους ευθύνη». 

5. τις διατάξεις του άρθρου 32Α παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες:  

«1.Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 22, περί κανόνων που 

εφαρμόζονται στις επικοινωνίες, του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του 

ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79, περί 

Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής 

στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση : 
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α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με 

την περ. β’ της παρ. 2, την παρ. 3, την περ. β’ της παρ. 4 και την παρ. 6, 

β) όπου η ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2, ή 

γ) όπου η συναλλαγή αφορά σε προμήθεια αγαθών που είναι εισηγμένα και αγοράζονται σε 

χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 4. 

2. Στις περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε 

ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από 

γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στο άρθρο 221, περί οργάνων διενέργειας ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, και 

εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της 

σύμβασης. Ειδικά στην περίπτωση που συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β’ της παρ. 1 ως 

γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να ορίζεται και η αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής. 

6. τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ.7 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες: «Οι τεχνικές 

προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 

κατά το άρθρο 61» 

Με βάση τα ως άνω και προκειμένου ο Δήμος να εκπληρώσει την υποχρέωσή του για την ασφάλεια 

των εργαζομένων, τη δημόσια υγεία και την πολιτική προστασία όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, προτείνει την με αριθμό 21/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία της σχετικής προς υπογραφή σύμβασης να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 

100.000,00 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και του κόστους της διαχείρισης των αποβλήτων. 

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, υποβάλλει για έγκριση τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 

21/2021 μελέτης, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και προτείνει εφόσον αποφασιστεί ο 

τρόπος της ανάθεσης, τους όρους της διαπραγμάτευσης  χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το έργο με τον 

τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», ως εξής: 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο με τίτλο:  

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ». 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης με την με αρ. ………/2021 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ποσού 5.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.7311.0002 

με το τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», του προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου του οικονομικού έτους 2021. 

 Με την με αριθμό. ………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε:  

α) η ανάθεση του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 

4412/2016 (Α’ 147),  για χρονικό διάστημα 4 μηνών μέχρι του ποσού των 100.000,00 ευρώ 
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συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.7311.0002 με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2021, 

δεδομένου ότι το συγκεκριμένο έργο κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την διασφάλιση της ασφάλειας των 

εργαζομένων του Δήμου, του μείζονος αγαθού ασφάλειας, της υγείας, της πολιτικής προστασίας και της εν 

γένει εύρυθμης λειτουργίας των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών. 

β) εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. 21/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και 

γ) καθορίστηκαν οι όροι της διαπραγμάτευσης  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της,  

Με βάση τα ανωτέρω καλείστε να αποστείλετε στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Μαραθωνοδρόμου 

95-Ψυχικό, στον 2ο όροφο) σχετική προσφορά για την ανωτέρω σύμβαση (υπ’ όψιν του Προέδρου της 

Επιτροπής Διαπραγμάτευσης) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 21/2021 μελέτη της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών,  το αργότερο μέχρι την  ……/……../2021.  

 

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής: 

1. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος θα 

περιέχει τα εξής δικαιολογητικά: 

2. Όλα τα αποδεικτικά μέσα (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) που ορίζονται από την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

3. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα 

περιλαμβάνει το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) αριθμητικώς και ολογράφως επί 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης το οποίο θα εφαρμόζεται σε όλο το φάσμα εργασιών της 

σύμβασης. 

 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει: 

α) την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σε εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 32 παρ.2γ 

του Ν.4412/2016,  για χρονικό διάστημα 4 μηνών μέχρι του ποσού των 100.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και του κόστους της διαχείρισης των αποβλήτων, σε βάρος του Κ.Α. 

30.7311.0002 με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» του προϋπολογισμού 

εξόδων του οικονομικού έτους 2021, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο έργο κρίνεται απολύτως αναγκαίο για 

την διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων, του μείζονος αγαθού της ασφάλειας, της  υγείας, της 

πολιτικής προστασίας και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών. 

β) τις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ.21/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

γ) τον τρόπο και τους όρους της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το έργο με τον τίτλο: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», ως αναφέρονται, 

δ)  την συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ως ακολούθως: 
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Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 
 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 παρ.1 του Ν.4735/2020, 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, 

5. Την υπ’ αριθμ. 3554241 δήλωση υπαγωγής του υφιστάμενου δημοτικού κτηρίου στον Ν.4178/2013, 

6. Τις διατάξεις των  άρθρου 32 παρ.2γ και 32Α παρ.1 και 2,  

καθώς επίσης των άρθρων 44,  54 παρ.7 και 189  του Ν. 4412/2016, 

7. Την υπ’ αριθμ. 21/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει: 

 α) Την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σε εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 32 παρ.2γ 

του Ν.4412/2016, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών μέχρι του ποσού των 100.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και του κόστους της διαχείρισης των αποβλήτων, σε βάρος του Κ.Α. 

30.7311.0002 με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» του προϋπολογισμού 

εξόδων του οικονομικού έτους 2021, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο έργο κρίνεται απολύτως αναγκαίο για 

την διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων, του μείζονος αγαθού της ασφάλειας, της  υγείας, της 

πολιτικής προστασίας και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών. 

β) Τις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ.21/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

γ) Τον τρόπο και τους όρους της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το έργο με τον τίτλο: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», ως αναφέρονται, 

δ)  Την συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ως ακολούθως: 

 

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Ειδικότητα 

1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΕ3 – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΒΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕ3 – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

3 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ3 – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 ΠΙΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ3 - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ4 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

3 ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ4 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΞΡ9ΩΗ8-Χ3Ζ



 

 

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 224/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Ειδικότητα 

1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΕ3 – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΒΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕ3 – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

3 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ3 – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 ΠΙΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ3 - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ4 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

3 ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ4 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 19ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

6ην Αυγούστου 2021 

Ψυχικό,12-8-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                       ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

     ΤΑ ΜΕΛΗ   

    Μπονάτσος Χαράλαμπος   

    Γκιζελή Αλίκη  

    Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

    Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

    

    

ΑΔΑ: ΨΞΡ9ΩΗ8-Χ3Ζ
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