
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 6ην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 

10:00’ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13454/2-9-2021 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 έξι (6) και απών ένας (1) ήτοι ο κ. Χαροκόπος Παντελής 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Χανακούλας Αθανάσιος.  

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, Παλαιολόγου Μαρία- Χριστίνα και Ξυριδάκης Παντελής.  

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

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

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:  

 

ΘΕΜΑ 10o Η.Δ. 

Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6538/19-05-2020 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 

20SYMV006729460) με την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του 

Δήμου» με αντικείμενο τις εργασίες συντήρησης & επισκευής ηλεκτρικών μερών καθώς και 

συστημάτων πέδησης απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων, φορτηγών, γερανών και καλαθοφόρων 

οχημάτων. 

 

Εισηγούμενoς το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 περ.στ του άρθρου 72 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α'), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει: 

Η Οικονομική Επιτροπή «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. 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη 

απόφασή της». 

Στην παρ.1 του άρθρου  132 του Ν. 4412/2016, περ. ε’ αναφέρονται τα εξής:     

 «Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις»: 

……………………………………………………………………….. 

«ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της 

παρ. 4».  

Στην  δε παρ.4 του ως άνω άρθρου, αναφέρονται τα εξής περί ουσιώδους τροποποίησης:  

«Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την 

έννοια της περίπτωσης ε' της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο 

ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, 

με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή 

περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς 

ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους 

συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του 

αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο, 

ΑΔΑ: 63Σ0ΩΗ8-ΨΦ8



γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο, 

δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις 

διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1». 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου  216 του Ν. 4412/2016 ισχύουν τα εξής:     

«Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής 

διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 

προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, 

στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 

αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των 

διατάξεων του άρθρου 132». 

 

Στο άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ.6538/19-05-2020 διετούς σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV006729460) με 

την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παροχή της υπηρεσίας: 

«Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου» με αντικείμενο τις εργασίες συντήρησης 

& επισκευής ηλεκτρικών μερών καθώς και συστημάτων πέδησης απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων, φορτηγών, 

γερανών και καλαθοφόρων οχημάτων , αναφέρονται τα εξής: 

«Η συνολική δαπάνη του τμήματος 1(:5 της υπ’ αρ. 11/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου) σε βάρος του ΚΑ 20.6263.0002 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων» δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 22.800,00 ευρώ. Κατά το τρέχον οικονομικό 

έτος προβλέπεται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 14.300,00 ευρώ [Σχετική η με αρ. 398/2020 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης, με ΑΔΑΜ:20REQ006573218 και ΑΔΑ: ΩΘΦΦΩΗ8-4Φ1]. Για το 

υπόλοιπο ποσό, προβλέπεται δαπάνη 8.000,00 ευρώ σε βάρος αντίστοιχου Κ.Α. του προϋπολογισμού του 

Δήμου του οικονομικού έτους 2021 και 500,00 ευρώ σε βάρος αντίστοιχου Κ.Α. του προϋπολογισμού του 

Δήμου του οικονομικού έτους 2022. 

Η συνολική δαπάνη του τμήματος 1 (:5 της υπ’ αρ. 11/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου) σε βάρος του ΚΑ 35.6263.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων» δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 2.000,00 ευρώ. Κατά το τρέχον οικονομικό 

έτος προβλέπεται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 750,00 ευρώ [Σχετική η με αρ. 399/2020 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης, με ΑΔΑΜ: 20REQ006573338 και ΑΔΑ: Ψ2ΥΥΩΗ8-ΛΑΠ] . 

Για το υπόλοιπο ποσό, προβλέπεται δαπάνη 1.000,00 ευρώ σε βάρος αντίστοιχου Κ.Α. του προϋπολογισμού 

του Δήμου του οικονομικού έτους 2021 και 250,00 ευρώ σε βάρος αντίστοιχου Κ.Α. του προϋπολογισμού του 

Δήμου του οικονομικού έτους 2022. 

Όσον αφορά το τμήμα 2 (:6 της υπ’ αρ. 11/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου), η συνολική δαπάνη σε βάρος του ΚΑ 20.6263.0002 με τίτλο «Συντήρηση και 

επισκευή μεταφορικών μέσων» δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 22.500,00 ευρώ. Κατά το τρέχον 

οικονομικό έτος προβλέπεται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 14.000,00 ευρώ [Σχετική η με αρ. 398/2020 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης, με ΑΔΑΜ:20REQ006573218 και ΑΔΑ: ΩΘΦΦΩΗ8-4Φ1]. 
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Για το υπόλοιπο ποσό, προβλέπεται δαπάνη 8.000,00 ευρώ σε βάρος αντίστοιχου Κ.Α. του προϋπολογισμού 

του Δήμου του οικονομικού έτους 2021 και 500,00 ευρώ σε βάρος αντίστοιχου Κ.Α. του προϋπολογισμού του 

Δήμου του οικονομικού έτους 2022. 

Η συνολική δαπάνη του τμήματος 2 (:6 της υπ’ αρ. 11/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου) σε βάρος του ΚΑ 35.6263.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων» δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 2.000,00 ευρώ. Κατά το τρέχον οικονομικό 

έτος προβλέπεται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 750,00 ευρώ [Σχετική η με αρ. 399/2020 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης, με ΑΔΑΜ: 20REQ006573338 και ΑΔΑ: Ψ2ΥΥΩΗ8-ΛΑΠ] . 

Για το υπόλοιπο ποσό, προβλέπεται δαπάνη 1.000,00 ευρώ σε βάρος αντίστοιχου Κ.Α. του προϋπολογισμού 

του Δήμου του οικονομικού έτους 2021 και 250,00 ευρώ σε βάρος αντίστοιχου Κ.Α. του προϋπολογισμού του 

Δήμου του οικονομικού έτους 2022».   

 

Ωστόσο λόγω επικείμενης εξάντλησης του αναληφθέντος ποσού για το έτος 2021, ο αναπληρωτής 

Προϊστάμενος της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου υπέβαλε το υπ’ 

αριθμ.πρωτ.13092/24-08-2021 τεκμηριωμένο αίτημα για απορρόφηση του ποσού για το έτος 2022. 

Με βάση το παραπάνω αίτημα, εκδόθηκαν οι  εξής σχετικές αποφάσεις:  

Η υπ’ αριθμ.118/2021 συμψηφιστική της 336/2021 ΑΑΥ (ΑΔΑ: 66ΘΡΩΗ8-ΛΝ9) και η υπ’ αριθμ. 119/2021 

συμψηφιστική της 358/2021 ΑΑΥ (ΑΔΑ: 6Ζ1ΠΩΗ8-0ΤΛ).  

Η υπ’ αριθμ.584/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΔΤΥΩΗ8-ΚΜΒ) με την οποία εγκρίθηκε η 

δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους 3.348,70 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35.6263.0002 του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021 με τίτλο: «Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων». 

Η υπ’ αριθμ.585/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΝ03ΩΗ8-ΧΤ1) με την οποία εγκρίθηκε η 

δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους 14.787,06 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20.6263.0001 του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021 με τίτλο: «Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων». 

 

Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6538/19-05-2020 διετούς 

σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV006729460) για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή του 

μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου» με αντικείμενο τις: «Εργασίες συντήρησης & επισκευής ηλεκτρικών 

μερών απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων, φορτηγών, γερανών και καλαθοφόρων οχημάτων» και τις «Εργασίες 

συντήρησης & επισκευής συστημάτων πέδησης απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων, φορτηγών, γερανών & 

καλαθοφόρων οχημάτων» να διαμορφωθεί ως εξής: 

 «Η συνολική δαπάνη σε βάρος του ΚΑ 20.6263.0001 με τίτλο «Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής 

μεταφορικών μέσων» κατά το τρέχον οικονομικό έτος προβλέπεται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 14.787,06 

ευρώ [Σχετικές η με αρ. 119/2021 συμψηφιστική της 358/2021 ΑΑΥ (ΑΔΑ: 6Ζ1ΠΩΗ8-0ΤΛ) και  585/2021 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, (ΑΔΑ: ΨΝ03ΩΗ8-ΧΤ1)]. 

Η συνολική δαπάνη σε βάρος του ΚΑ 35.6263.0002 με τίτλο «Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής 

μεταφορικών μέσων» κατά το τρέχον οικονομικό έτος προβλέπεται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 3.348,70 

ευρώ [Σχετικές η με αρ. 118/2021 συμψηφιστική της 336/2021 ΑΑΥ (ΑΔΑ: 66ΘΡΩΗ8-ΛΝ9) και  584/2021 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, (ΑΔΑ: ΨΔΤΥΩΗ8-ΚΜΒ)]. 
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Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6538/19-05-2020 αρχικής σύμβασης μεταξύ 

των δύο μερών. 

 

Δεδομένου ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν είναι ουσιώδης κατά την έννοια της παρ. 4 του 

άρθρου  132 του Ν. 4412/2016, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 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 

με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ.1 περ. ε’  & παρ.4  και του άρθρου 216 παρ.1 του Ν. 4412/2016, 

5. Την υπ’ αριθμ. 229/16.12.2020 (9ΩΡΤΩΗ8-ΘΒ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.6538/19-05-2020 διετή σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV006729460) του Δήμου με την 

εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.13092/24-08-2021 τεκμηριωμένο αίτημα, 

8. Την υπ’ αριθμ.118/2021 συμψηφιστική της 336/2021 ΑΑΥ (ΑΔΑ: 66ΘΡΩΗ8-ΛΝ9) και την υπ’ αριθμ. 

119/2021 συμψηφιστική της 358/2021 ΑΑΥ (ΑΔΑ: 6Ζ1ΠΩΗ8-0ΤΛ), 

9. Την υπ’ αριθμ.584/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΔΤΥΩΗ8-ΚΜΒ) και την υπ’  

αριθμ.585/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΝ03ΩΗ8-ΧΤ1),   

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6538/19-5-2020 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 

20SYMV006729460) με την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την 

παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου» με αντικείμενο 

τις εργασίες συντήρησης & επισκευής ηλεκτρικών μερών καθώς και συστημάτων πέδησης απορριμματοφόρων, 

βυτιοφόρων, φορτηγών, γερανών και καλαθοφόρων οχημάτων, ως εξής: 

«Η συνολική δαπάνη σε βάρος του ΚΑ 20.6263.0001 με τίτλο «Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής 

μεταφορικών μέσων» κατά το τρέχον οικονομικό έτος προβλέπεται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 14.787,06 

ευρώ [Σχετικές η με αρ. 119/2021 συμψηφιστική της 358/2021 ΑΑΥ (ΑΔΑ: 6Ζ1ΠΩΗ8-0ΤΛ) και  585/2021 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, (ΑΔΑ: ΨΝ03ΩΗ8-ΧΤ1)]. 

Η συνολική δαπάνη σε βάρος του ΚΑ 35.6263.0002 με τίτλο «Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής 

μεταφορικών μέσων» κατά το τρέχον οικονομικό έτος προβλέπεται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 3.348,70 

ευρώ [Σχετικές η με αρ. 118/2021 συμψηφιστική της 336/2021 ΑΑΥ (ΑΔΑ: 66ΘΡΩΗ8-ΛΝ9) και  584/2021 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, (ΑΔΑ: ΨΔΤΥΩΗ8-ΚΜΒ)]. 

ΑΔΑ: 63Σ0ΩΗ8-ΨΦ8



Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6538/19-05-2020 αρχικής σύμβασης μεταξύ των δύο 

μερών. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 243/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 20ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

6ην Σεπτεμβρίου 2021 

Ψυχικό, 13-9-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                       ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

     ΤΑ ΜΕΛΗ   

    Ξυριδάκης Παντελής  

    Γκιζελή Αλίκη  

    Μπονάτσος Χαράλαμπος   

    Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

    Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

    Χανακούλας Αθανάσιος 

    

ΑΔΑ: 63Σ0ΩΗ8-ΨΦ8
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