
  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 4ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

09:00΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  975/21-1-2021  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. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Ξυριδάκη Παντελή, 

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. 

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 και Παπαχρόνης Γεώργιος. 

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

Ελένη. 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 
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ΘΕΜΑ 11Ο Η.Δ. 

Σύσταση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και 

επέκταση – αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου λυμάτων». 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Σύμφωνα τον Ν.4412/2016 και το άρθρο 151 παρ. 4 ως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021, 

κατά την διάρκεια της κατασκευής όλων των δημοσίων έργων και ως εκ τούτου και του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΛΥΜΜΑΤΩΝ», πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των 

εκτελούμενων εργασιών και ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής των ποσοτήτων φυσικού εδάφους, η 

Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί επιτροπή με δύο ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους.  

Κατόπιν τούτου προτείνονται οι κάτωθι μηχανικοί : 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΩΝ 

1. ΒΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ( ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ) 

2. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Υ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ) 

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή όπως 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 παρ.1 περιπτ. στ’ του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 

του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α 197/12-10-2020), 

4. Τις διατάξεις της παρ.  4 του άρθρου 151 του ν.4412/2016  όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν. 4782/2021,  

μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Συγκροτεί την επιτροπή χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και 

επέκταση – αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου λυμάτων»,  με τα εξής μέλη – μηχανικοί:    

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΩΝ 

1. ΒΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ( ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ) 

2. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Υ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 11/2022 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

4ην Φεβρουάριου 2022 

Ψυχικό, 8-2-2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη  

Παπαχρόνης Γεώργιος 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΡΓ1ΩΗ8-Ν67
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