
 
 

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 11o Η.Δ. 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της  υπ΄ αριθμ. 13488/18-09-2019 σύμβασης με 

αντικείμενο «Συλλογή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του 

Δήμου», μέχρι τη λήξη του έτους 2021 και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του νέου 

πλειοδοτικού διαγωνισμού και τη σύναψη νέας σύμβασης. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τον Ν.2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων 

Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) 

και άλλες διατάξεις», 

2) Το Π.Δ. 116/2004, για την εναλλακτική διαχείριση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής,  

3) Την οδηγία 2000/53/ΕΚ (18-09-2000) για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, με τις ισχύουσες 

τροποποιήσεις, 

4) Τον N. 3463/2006 (ΦΕΚ – 114/Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (αρ. 86&88), 

5) Το  άρθρο  64 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Β΄/14-04-2014),  

6) Την Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (αρ. οικ. 105136, ΦΕΚ 907/Β΄/2004) για την σύσταση της Ε.Δ.Ο.Ε. 

(Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος), 

7) Τον Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 

Καλλικράτης, 

8) Το Π.Δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων τις διενέργειας 

δημοπρασιών δι’ εκποίησην ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», 

9) Την υπ’ αριθμ. 13488/18-09-2019 σύμβαση με αντικείμενο «Συλλογή και απομάκρυνση 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου», 

10) Το υπ’ αριθμ. 13502/03-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου προς το Τμήμα Εσόδων, με το οποίο δηλώνει την ανάγκη χρονικής 

παράτασης της εν λόγω σύμβασης και ζητάει από το τμήμα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, 

11) Το υπ’ αρ. 13504/03-09-2021 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων προς την ανάδοχο εταιρεία με την 

επωνυμία Β. & Κ. Κοτζίνος ΕΕ, όπου ζητείται η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους μέχρι τη 

λήξη του έτους 2021 και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του νέου πλειοδοτικού διαγωνισμού 

και τη σύναψη της νέας σύμβασης, 

12) Το υπ’ αρ. 13510/03-09-2021 έγγραφο αποδοχής του αιτήματος από την ανάδοχο εταιρεία, 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την παράταση της υπ΄ αριθμ. 13488/18-09-2019 σύμβασης με 

αντικείμενο «Συλλογή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου», μέχρι τη 

λήξη του έτους 2021 και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του νέου πλειοδοτικού διαγωνισμού και τη 

σύναψη νέας σύμβασης. 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής να αποφασίσουν σχετικά.  

ΑΔΑ: ΨΔΞΥΩΗ8-0ΡΘ



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. Την αναφερόμενη στην εισήγηση νομοθεσία, 

5. Τα αναφερόμενα στην εισήγηση έγγραφα, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Eγκρίνει την παράταση της υπ’ αριθμ. 13488/18-09-2019 σύμβασης με αντικείμενο «Συλλογή και 

απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου», μέχρι τη λήξη του έτους 2021 και 

μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του νέου πλειοδοτικού διαγωνισμού και τη σύναψη νέας σύμβασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 244/2021 

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 
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