
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 8ην του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00’ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17072/4-11-2021 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 δύο (2) ήτοι οι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής  και 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 τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του 

Ν.4830/2021 και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-2021) 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 ο υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος 

Γεώργιος.  

 

             

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
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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  1Ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης περί της επιλογής τρόπου ίδρυσης και λειτουργίας  

της Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Το θέμα συζητείται καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 97 του 

Ν.4842/2021 (Α΄190) και της Εγκυκλίου 732 με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής 

υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης από όλους τους δήμους της χώρας»:  

α) από 30 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021 συνεχίζεται η παρεχόμενη διοικητική υποστήριξη για τις 

οριζόμενες στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 95 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν 

στους δήμους, όπως προβλέπεται στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του Ν.3852/2010.  

β) η 1η Ιανουαρίου 2022 αποτελεί το νέο χρονικό σημείο έναρξης άσκησης των ανωτέρω 

αρμοδιοτήτων από τους δήμους που υποστηρίζονται διοικητικά.  

γ) από 30 Σεπτεμβρίου 2021 η παρ. 1 του άρθρου 1 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α’ 98), συνεχίζει να ισχύει και η παράγραφος 4 του άρθρου 

205 του ν. 3852/2010 καταργείται την 1η Ιανουαρίου 2022.  

Επισημαίνεται ότι, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα της τρίμηνης παράτασης, οι διοικητικά υποστηριζόμενοι 

δήμοι οφείλουν να ολοκληρώσουν τις αναληφθείσες πρωτοβουλίες για την ενεργοποίηση όλων των εργαλείων 

που έχουν προβλεφθεί για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως για παράδειγμα προγραμματικές συμβάσεις 

συνεργασίας. 

Επειδή ο Δήμος μας στερείται του απαιτούμενου προσωπικού για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Δόμησης, 

είναι απαραίτητο να προβούμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να υποστηριχθεί η Υπηρεσία με 

καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και να εξασφαλισθεί η επιτυχής λειτουργία της. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

ανωτέρω, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι:  

 

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 4674/2020 «Οι ΟΤΑ Α’ βαθμού, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος 

ασκούν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 95 

του Ν. 3852/2010, μπορούν να συμβάλλονται με προγραμματική σύμβαση για τη διοικητική τους υποστήριξη για 

θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Δίκτυα Δήμων. Στην περίπτωση 

αυτή, η αρμοδιότητα έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης ασκείται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας 

Δόμησης και, σε περίπτωση έλλειψης Προϊστάμενου για οποιονδήποτε λόγο, από τον Δήμαρχο. Αποφασιστικές ή 

γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα μονομελή ή συλλογικά 

αιρετά όργανα ασκούνται από τον οικείο δήμο».  

 

Β. Συγχρόνως, σύμφωνα με το άρθρο 376 του Ν.4700/2020 (Πλήρης άσκηση αρμοδιοτήτων Τεχνικών Υπηρεσιών 

και Υπηρεσιών Δόμησης από τους ΟΤΑ α’ βαθμού) «1. Το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως 
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εξής: ‘’Άρθρο 97Α Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) 1. Από την 1η.11.2020, εκτός από τις υπηρεσιακές μονάδες που 

προβλέπονται στο άρθρο 97, σε κάθε δήμο λειτουργεί υποχρεωτικά Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ), σε επίπεδο 

Τμήματος. 2. Εφόσον ο Δήμαρχος διαπιστώνει αδυναμία λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης, οι αρμοδιότητες της 

ΥΔΟΜ ασκούνται κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) ή το άρθρο 99 του ν. 3852/2010 (Α’ 

87). 3. Η δομή και οι οργανικές θέσεις της ΥΔΟΜ ορίζονται με την πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 134). Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή στους 

δήμους που έχουν συγκροτήσει ΥΔΟΜ στους Οργανισμούς τους και δεν κωλύει τη λειτουργία των Υπηρεσιών 

Δόμησης από την ημερομηνία της παρ. 1.».  

Ως χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο 

των οριζομένων στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, για τις οποίες παρέχεται κατά τη 

δημοσίευση του παρόντος διοικητική υποστήριξη, ορίζεται η 1η.1ου.2022. Μέχρι τις 31.10.2020 συνεχίζουν να 

εφαρμόζονται και οι ρυθμίσεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010. Η παρ. 1 του άρθρου 1 της 

από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α’ 98), 

συνεχίζει να ισχύει….»  

 

Γ. Συγχρόνως, οι Υπηρεσίες Δόμησης που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος στελεχώνονται τουλάχιστον από 

έναν αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, έναν αρχιτέκτονα μηχανικό, έναν χωροτάκτη πολεοδόμο μηχανικό, έναν 

πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό. Ο χωροτάκτης-πολεοδόμος μηχανικός, αν δεν 

υπάρχει, αντικαθίσταται από αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση στην 

πολεοδομία και ο αγρονόμος τοπογράφος από πολιτικό μηχανικό. Στην στελέχωση προσμετράται το πάσης 

φύσεως απασχολούμενο προσωπικό, ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας του, συμπεριλαμβανόμενου του 

προσωπικού που θα απασχολήσει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός προκειμένου να υποστηρίξει διοικητικά τη 

λειτουργία Υπηρεσίας Δόμησης. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

- τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  

- τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 21 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30.05.2020) «Κύρωση: α) της από 

13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες «…Στην παρ. 1 του 

άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προστίθεται περίπτωση κγ), ως εξής: «κγ) αποφασίζει για τη σύναψη των 

προγραμματικών συμβάσεων του δήμου.» - τη δυνατότητα σύναψης προγραμματικής σύμβασης που ρητά 

προβλέπει ο Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11.03.2020) στο άρθρο 4  

- την έγκαιρη αξιοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου του Ν. 4674/2020 άρθρο 2, μέσα από τη σύσταση 

Αναπτυξιακού Οργανισμού, στον οποίο ο Φιλοθέης Ψυχικού μετέχει με ποσοστό 50%.  

- την υποστελέχωση των Υπηρεσιών του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού εν σχέσει μάλιστα με τον εγκεκριμένο ΟΕΥ - 

το θεσμικό πλαίσιο που καθιστά αδύνατη χρονικά και οικονομικά την πρόσληψη προσωπικού  
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- τα στενά χρονικά περιθώρια.  

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο προκειμένου:  

Να κάνει όλες τις απαραίτητες διαβουλεύσεις με τη Διοίκηση του Αναπτυξιακού Οργανισμού – ΔΙΑΣ ΑΕ. 

προκειμένου να συνταχθεί ένα σχέδιο προγραμματικής σύμβασης με θέμα: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ», το οποίο θα τεθεί για 

απόφαση στο αρμόδιο συλλογικό όργανο (οικονομική επιτροπή), ώστε να καταρτιστεί το σχέδιο Προγραμματικής 

Συμφωνίας βάσει όλων των προβλέψεων του νόμου: Ι. τεχνική περιγραφή (διοικητική υποστήριξη στο Δήμο με 

ταυτόχρονη εξασφάλιση του απαιτούμενου καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να λειτουργήσει 

επιτυχώς η ΥΔΟΜ). ΙΙ. Χρονική διάρκεια ΙΙΙ. Πόροι της προγραμματικής – Κόστος IV. Υποχρεώσεις 

συμβαλλομένων V. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.  

 

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 των παρ. 1 και 2 του άρθρου 97 του Ν.4842/2021 (Α΄190) και της Εγκυκλίου 732 με θέμα: 

«Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών 

δόμησης από όλους τους δήμους της χώρας», 

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

όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, 

5. Τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 95 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν 

στους δήμους, όπως προβλέπεται στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του Ν.3852/2010, 

6. Τις διατάξεις της παρ. 1 παρ. 1 του άρθρου 1 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α’ 98), συνεχίζει να ισχύει και η παράγραφος 4 του άρθρου 205 του 

ν. 3852/2010 καταργείται την 1η Ιανουαρίου 2022, 

Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 παρ. 2 του Ν. 4674/2020, 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 376 του Ν. 4700/2020, 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), 

9. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 21 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30.05.2020), 

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.17062/4-11-2021 Βεβαίωση Δημάρχου, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να κάνει όλες τις απαραίτητες διαβουλεύσεις με τη Διοίκηση του Αναπτυξιακού 

Οργανισμού – ΔΙΑΣ ΑΕ. προκειμένου να συνταχθεί ένα σχέδιο προγραμματικής σύμβασης με θέμα: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ», το 

οποίο θα τεθεί για απόφαση στο αρμόδιο συλλογικό όργανο (οικονομική επιτροπή), ώστε να καταρτισθεί το 
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σχέδιο Προγραμματικής Συμφωνίας βάσει όλων των προβλέψεων του νόμου: Ι. τεχνική περιγραφή (διοικητική 

υποστήριξη στο Δήμο με ταυτόχρονη εξασφάλιση του απαιτούμενου καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, 

προκειμένου να λειτουργήσει επιτυχώς η ΥΔΟΜ). ΙΙ. Χρονική διάρκεια ΙΙΙ. Πόροι της προγραμματικής – Κόστος IV. 

Υποχρεώσεις συμβαλλομένων V. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  311/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 29ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την 8ην Νοεμβρίου 2021 

Ψυχικό, 9-11-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                             ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

       ΤΑ ΜΕΛΗ   

       Γκιζελή Αλίκη  

       Μπονάτσος Χαράλαμπος  

       Παντάζη Παυλίνα- Βασιλική  

       Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα  

  Χανακούλας Αθανάσιος   

       

 

ΑΔΑ: ΩΑΠ5ΩΗ8-ΠΣ9
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