
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 14ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

10:00΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2026/10-2-2022 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 τέσσερις (4) και απόντες τρεις (3) ήτοι οι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος 

Παντελής. 

Την απούσα κ. Γκιζελή Αλίκη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. Παλαιολόγου 

Μαρία – Χριστίνα. 

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. Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα και Παπαχρόνης Γεώργιος. 

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

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

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ 3Ο Η.Δ. 

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 

προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν τη Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου, έτους 2022. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα Πρόεδρος είπε:  

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περιπτ. στ’ του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, η 

Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για 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». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.1, 2 ,3 ,4 ,6 και 7 του Ν.4412/2016, ισχύουν τα εξής:  

«1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που 

γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) 

ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστικής 

διαδικασίας, με διαπραγμάτευση της διαδικασίας, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή 

υποψηφίους, ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την 

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη 

ματαίωση της διαδικασίας, στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία 

ανάθεσης, ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως 

για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του 

αναδόχου και η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που 

υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της προϊσταμένης αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και 

εκτέλεσης.  

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη, συμπεριλαμβανομένης της 

βαθμολόγησης, μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων. Η γνώμη του οργάνου είναι η 

πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να 

προκύπτει από τον μέσο όρο των προτάσεων. 

3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση 

ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη 

οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. 

Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων 
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συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο 

όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά 

όργανα συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά 

περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν 

τις διαδικασίες σύναψης. Σε περιπτώσεις σύναψης ή εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων δύναται η αναθέτουσα 

αρχή να ορίζει ως μέλος των ανωτέρω γνωμοδοτικών οργάνων, των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας έναν 

εξωτερικό εξειδικευμένο επιστήμονα, που διαθέτει τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις για την εκπλήρωση των 

προβλέψεων της παρ. 1. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη 

αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται. Μέχρι τη λειτουργία του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του 

άρθρου 344, το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) δεν εφαρμόζεται κατά τον ορισμό των μελών των 

επιτροπών που ασκούν καθήκοντα είτε κατά την ανάθεση είτε κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. 

4. Με την απόφαση της παρ. 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η 

λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω. 

6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτον στο 

πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 45), εφαρμόζονται οι σχετικές 

διατάξεις του ως άνω νόμου. Τα συλλογικά όργανα είναι δυνατόν να συνεδριάζουν και με τη χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 

παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999. Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά 

μέσα, η αποσφράγιση και μονογραφή των φακέλων γίνεται από το μέλος ή τα μέλη που βρίσκονται στην 

έδρα της αναθέτουσας αρχής, στην οποία έχουν κατατεθεί οι προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής, κατά τη 

διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. 

7. Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του 

Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344». 

Ωστόσο, στο άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016, σχετικά με το Μη.Π.Υ.Δη.Συ. αναφέρονται τα εξής: «Η 

ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 344 αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την έκδοση του 

προεδρικού διατάγματος του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου» ενώ σύμφωνα με το άρθρο 344 

παρ.4 Ν.4412/2016: «Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ. αναστέλλεται μέχρι την επαρκή 

λειτουργία του Μητρώου. Για τις ανάγκες του Ν.4412/16 η επαρκής λειτουργία του Μητρώου πιστοποιείται 

από το φορέα τήρησής του» 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 περ.α, ε και η του άρθρου 221  του Ν.4412/2016:  

«Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παρ. 1, 

ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Συγκροτείται τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπή 

διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης). […] ε) Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου 

συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί 

τον διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί 

συλλογικών οργάνων. […] η) Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για τη συμπλήρωση ή τη συγκρότηση 

των επιτροπών της παρ. 1, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση 

υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της επιτροπής».  

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, επισημαίνονται τα εξής: 
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1. Οι υπάλληλοι που θα συγκροτήσουν την επιτροπή απαιτείται να διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά 

προσόντα και γνώσεις για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας 

του εν λόγω συλλογικού οργάνου και να διατυπώσουν εμπεριστατωμένη, τεχνοκρατικά άρτια και 

αμερόληπτη κρίση.  

Ως εκ τούτου, προτείνονται τα εξής μέλη:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται να οριστεί η κ. Τοκάτογλου Καλλιόπη και αναπληρωτής πρόεδρος 

η κ. Ζήκα Μαγδαληνή.  

Τα αναπληρωματικά μέλη προτείνεται να αναπληρώνουν οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη απουσιάζει 

ή κωλύεται. 

2. Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 

β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης,  

γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,  

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας, με διαπραγμάτευση της διαδικασίας, με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους 

προσφέροντες ή υποψηφίους, 

ε) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των 

προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της 

διαδικασίας, 

στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,  

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την 

παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου. 

Ωστόσο, στις συμβάσεις προμηθειών η Επιτροπή παραλαβής γνωμοδοτεί για τα ζητήματα τροποποίησης των 

συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132.  

3. Η επιτροπή θα έχει ετήσια διάρκεια. Επισημαίνεται ότι οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που 

δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.  

4. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του Ν.4412/2016 

«Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων». 

 

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Ειδικότητα 

1 Τοκάτογλου Καλλίοπη  ΤΕ  Πολιτικός Μηχανικός 

2 Παναγιώτης  Γεωργόπουλος  ΠΕ Γεωπόνος 

3 Ευστάθιος Καλογερόπουλος ΔΕ Διοικητικός 

Α/Α Αναπληρωματικά μέλη Κλάδος/Ειδικότητα 

1 Μαγδαληνή Ζήκα   Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ 

2 Δημήτριος Τέγος  ΔΕ Διοικητικός 

3 Στέφανος Μπενέτος  ΔΕ Μηχανοτεχνίτης 
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Βάσει των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να συγκροτήσει την επιτροπή διενέργειας και 

αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν τη 

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου,έτους 2022. 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου. 

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 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. Tις διατάξεις των άρθρων 208 παρ. 10 και 132 καθώς και των άρθρων 118 παρ. 1 

και 221 παρ. 3 & παρ. 11 (περ. β , γ, ε και στ ) του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Συγκροτεί την επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 

προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν τη Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου, έτους 2022, με τα εξής μέλη ανά κλάδο /ειδικότητα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ. Καλλιόπη Τοκάτογλου και αναπληρωτής πρόεδρος η κ. 

Μαγδαληνή Ζήκα.  

Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη απουσιάζει ή κωλύεται. 

  Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 

β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης,  

γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,  

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Ειδικότητα 

1 Καλλιόπη Τοκάτογλου ΤΕ  Πολιτικός Μηχανικός 

2 Παναγιώτης  Γεωργόπουλος  ΠΕ Γεωπόνος 

3 Ευστάθιος Καλογερόπουλος ΔΕ Διοικητικός 

Α/Α Αναπληρωματικά μέλη Κλάδος/Ειδικότητα 

1 Μαγδαληνή Ζήκα   Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ 

2 Δημήτριος Τέγος  ΔΕ Διοικητικός 

3 Στέφανος Μπενέτος  ΔΕ Μηχανοτεχνίτης 
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δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας, με διαπραγμάτευση της διαδικασίας, με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους 

προσφέροντες ή υποψηφίους, 

ε) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των 

προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της 

διαδικασίας, 

στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,  

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την 

παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου. 

Ωστόσο, στις συμβάσεις προμηθειών η Επιτροπή παραλαβής γνωμοδοτεί για τα ζητήματα τροποποίησης των 

συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132.  

Η επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια.  

Επισημαίνεται ότι οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός 

του έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.  

  Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του Ν.4412/2016 

«Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων». 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στα ανωτέρω μέλη του οργάνου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 34/2022 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

14ην Φεβρουάριου 2022 

Ψυχικό, 21-2-2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα  

Παπαχρόνης Γεώργιος 

 

 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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