
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 09ην του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00’ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18859/3-12-2021 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 του 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. 

Μπονάτσος Χαράλαμπος, 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.  
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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  12Ο Η.Δ. 

Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Φιλοθέης- Ψυχικού και του «Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμων Παπάγου-Χολαργού και Φιλοθέης-

Ψυχικού Α.Ε.» για το έργο: «Διοικητική υποστήριξη στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού για την άσκηση 

αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης». 

 
Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  353/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού και του «Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμων 

Παπάγου Χολαργού και Φιλοθέης Ψυχικού Α.Ε.» για το έργο: «Διοικητική υποστήριξη στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού 

για την άσκηση αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης» απαιτείται συγκρότηση κοινής επιτροπής παρακολούθησης: 

ΑΡΘΡΟ  8:  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 

1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, 

αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, τα οποία είναι: α) δύο (2) εκπρόσωποι του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού με τους 

αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, β) ένας (1) 

εκπρόσωπος της ΔΙΑΣ Α.Ε με τον αναπληρωτή του. 

2. Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού. 

3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής και την 

τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε λογαριασμού– πιστοποίησης που έχει 

εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση της 

προγραμματικής σύμβασης. 

γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση του προγράμματος. 

δ) εισηγείται αιτιολογημένα στους συμβαλλομένους για την ανάγκη τροποποίησης των όρων της προγραμματικής 

σύμβασης. 

Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του Προέδρου της και με γραπτή 

πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά μέλη της τρεις 

τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης. 

4. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό 

μέλος της. 

5. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της ΔΙΑΣ ΑΕ ή στα γραφεία του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού όπως ορίζεται 

ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της ή με τηλεδιάσκεψη. Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν 
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μετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα 

του συνόλου των μελών της. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 

των παρόντων μελών της. 

6. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει σε αυτή ενημερωτικό 

σημείωμα για την πορεία του έργου και τα τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει. 

7. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος 

της ΔΙΑΣ ΑΕ. 

Βάσει των ανωτέρω, για τη συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης προτείνονται τα εξής μέλη: 

 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Τακτικά Μέλη                                                       

1) Φωτιάδης Δημήτριος  

2) Πισιώτα Αικατερίνη 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1) Ζερβός Νικόλαος 

2) Αργυρόπουλος Παναγιώτης 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑΣ Α.Ε. 

Τακτικό Μέλος 

1) Ζεγγίνης Δημήτριος 

Αναπληρωματικό Μέλος 

1) Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα 

  

Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης  προτείνεται να οριστεί ο κ. Φωτιάδης Δημήτριος και αναπληρωτής 

πρόεδρος ο κ. Ζερβός Νικόλαος. 

 

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 

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

4. Την υπ’ αριθμ. 353/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έγκρινε το σχέδιο της 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού και του «Αναπτυξιακού Οργανισμού 

Δήμων Παπάγου Χολαργού και Φιλοθέης Ψυχικού Α.Ε.» για το έργο: «Διοικητική υποστήριξη στον Δήμο 

Φιλοθέης Ψυχικού για την άσκηση αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης», 

μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Φιλοθέης- Ψυχικού και του «Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμων Παπάγου-Χολαργού και Φιλοθέης-Ψυχικού Α.Ε.» για 

το έργο: «Διοικητική υποστήριξη στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού για την άσκηση αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης» 

ως ακολούθως: 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Τακτικά Μέλη                                                       

1) Φωτιάδης Δημήτριος  

2) Πισιώτα Αικατερίνη 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1) Ζερβός Νικόλαος 

2) Αργυρόπουλος Παναγιώτης 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑΣ Α.Ε. 

Τακτικό Μέλος 

1) Ζεγγίνης Δημήτριος 

Αναπληρωματικό Μέλος 

1) Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα 

  

Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης  ορίζεται ο κ. Φωτιάδης Δημήτριος και αναπληρωτής πρόεδρος ο  

κ. Ζερβός Νικόλαος. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 354/2021 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 33ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

9ην Δεκεμβρίου 2021 

Ψυχικό, 9-12-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μπονάτσος Χαράλαμπος  

Γκιζελή Αλίκη 

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

Χανακούλας Αθανάσιος  

 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
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