
 
 

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 228/6-8-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 12779/12-8-2021 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 68ΘΤΩΗ8-ΦΩΠ



                                                                    ΘΕΜΑ 16Ο Η.Δ. 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 444/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης 

της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και 

παροχής υπηρεσιών που αφορούν το Τμήμα Πρασίνου & Περιβαλλοντικών Θεμάτων της Δ/νσης 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, έτους 2021. 

   

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η 

Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής 

και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και 

γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, 

τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 

που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών 

διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους 

υπαλλήλους. [...] ζ) 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.» 

Με την υπ’ αριθμ. 444/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΖΠΓΩΗ8-ΣΝΓ) 

συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και 

παροχής υπηρεσιών που αφορούν το Τμήμα Πρασίνου & Περιβαλλοντικών Θεμάτων της Δ/νσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, έτους 2021, με τα εξής μέλη: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999), 

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 13 του 

ως άνω νόμου: «Το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από 

τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας 

ορίστηκαν, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία». 

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Ειδικότητα 

1 Παναγιώτης Λαφτσής ΤΕ Δασοπόνων-  Πρόεδρος 

2 Μάγδα Ζήκα  ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών-  Μέλος 

3 Ευστάθιος Καλογερόπουλος ΔΕ Διοικητικός-Μέλος 

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 Αγγελική Δεληγιώργη Τοπογράφων Μηχανικών-  Πρόεδρος 

2 Ευθύμιος Σφήκας Επόπτης ΔΕ-Μέλος 

3 Χρήστος Μανωλόπουλος  ΔΕ Κηπουρών- Μέλος 

ΑΔΑ: 68ΘΤΩΗ8-ΦΩΠ



Δεδομένου ότι ένα εκ των τακτικών μελών,  κ. Αγγελική Δεληγιώργη, έχει άδεια λοχίας, κρίνεται 

επιβεβλημένη η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 444/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την 

αντικατάστασή της. 

Με βάση τα ανωτέρω, προτείνεται η επιτροπή να απαρτίζεται από τα εξής μέλη: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται να οριστεί ο κ. Παναγιώτης Λαφτσής, ΤΕ Δασοπόνων και 

αναπληρωτής πρόεδρος ο κ. Εμμανουήλ Χατζάκης, ΠΕ Γεωπόνος. Τα αναπληρωματικά μέλη προτείνεται να 

αναπληρώνουν οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη απουσιάζει ή κωλύεται. 

Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν 

ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.  

Ως προς τις αρμοδιότητες της επιτροπής θα ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 444/2020 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής.  

Με βάση τα ανωτέρω καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη της επιτροπής. 

  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 αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ.1 του Ν. 4735/2020, 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 44 και  189 του Ν.4412/2016, 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν. 2690/1999  

«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999), 

6. Την υπ’ αριθμ. 444/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 444/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 

συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Ειδικότητα 

1 Παναγιώτης Λαφτσής ΤΕ Δασοπόνων-  Πρόεδρος 

2 Μάγδα Ζήκα  ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών-  Μέλος 

3 Ευστάθιος Καλογερόπουλος ΔΕ Διοικητικός-Μέλος 

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 Εμμανουήλ Χατζάκης  ΠΕ Γεωπόνων-Πρόεδρος 

2 Ευθύμιος Σφήκας Επόπτης ΔΕ-Μέλος 

3 Χρήστος Μανωλόπουλος  ΔΕ Κηπουρών- Μέλος 

ΑΔΑ: 68ΘΤΩΗ8-ΦΩΠ



προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν το Τμήμα Πρασίνου & Περιβαλλοντικών 

Θεμάτων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, έτους 2021 και 

συγκροτεί την επιτροπή με τα εξής μέλη: 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Παναγιώτης Λαφτσής, ΤΕ Δασοπόνων και αναπληρωτής πρόεδρος 

η κ. Τοκάτογλου Καλλιόπη, ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών. Τα αναπληρωματικά μέλη προτείνεται να 

αναπληρώνουν οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη απουσιάζει ή κωλύεται. 

Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν 

ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.  

Ως προς τις αρμοδιότητες της επιτροπής θα ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 444/2020 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής.  

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη της επιτροπής. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 228/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Ειδικότητα 

1 Παναγιώτης Λαφτσής ΤΕ Δασοπόνων - Πρόεδρος 

2 Μάγδα Ζήκα  ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών-  Μέλος 

3 Ευστάθιος Καλογερόπουλος ΔΕ Διοικητικός-Μέλος 

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 Τοκάτογλου Καλλιόπη ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 

- Πρόεδρος 

2 Ευθύμιος Σφήκας ΔΕ Επόπτης -Μέλος 

3 Χρήστος Μανωλόπουλος  ΔΕ Κηπουρών- Μέλος 

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: 68ΘΤΩΗ8-ΦΩΠ
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