
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 18ην του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6923/13-5-2022 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 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 ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου Θέματος Η.Δ. 

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, Παπαχρόνης Γεώργιος και Ξυριδάκης Παντελής. 

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

             

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ               ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           142/18-5-2022 

Μαραθωνοδρόμου 95                    Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 
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τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  
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ΑΔΑ: ΨΛΜΨΩΗ8-ΜΑΔ



  

Αλεξάνδρα Δρογγίτη. 

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

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  1o  Η.Δ. 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  του  έργου: 

  « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018». 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:  

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ΄αριθμ. πρωτ. 6605/9-5-2022 έγγραφο της 

Τεχνικής Υπηρεσίας, το οποίο έχει ως ακολούθως :  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                             Ψυχικό, 9/5/2022 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                   Αριθμ.Πρωτ.: 6605 
Ταχ. Δ/νση : ΤΕΡΤΣΕΤΗ 44  

Ταχ. Κώδικας : 15451  
Πληροφορίες : Πισιώτα Αικατερίνη  

Τηλέφωνο : 2132014631                                                                      

fax : 2106711475  
e-mail : k.pisiota@0177.syzefxis.gov.gr                                ΠΡΟΣ: Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών  

Οργάνων του Δήμου (για Οικονομική 
Επιτροπή) 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2018». 

 

Α. Υπόψη  της Οικονομικής Επιτροπής  τίθεται  το  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018»  το  οποίο  συντάχθηκε  από  την κατά  τον  νόμο  επιτροπή  

παραλαβής  (άρθ. 172   του  Ν. 4412/2016).  Η  δαπάνη  των  εργασιών  του  έργου  έφθασε  στο  ύψος  των 

402.358,21 €  και  με  τον  αντίστοιχο  ΦΠΑ  (24%)  ήτοι 96.565,97 €  η  συνολική  δαπάνη   είναι 498.924,18€. 

Β.  ΦΥΣΙΚΟ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. 

Το αντικείμενο της εργολαβίας  περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάσταση των φθορών σε 

οδούς του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.  Πιο συγκεκριμένα  περιλαμβάνονται :  

 Φρεζάρισμα (απόξεση) οδοστρωμάτων και 

 Διάστρωση νέων ασφαλτικών ταπήτων 

Γ.  ΣΥΝΤΟΜΟ  ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Με την υπ’ αριθμ. 84/04-04-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αυτή συμπληρώθηκε 

με την υπ’ αριθμ. 142/25-05-2018 απόφαση, εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και η σύσταση της 

επιτροπής του διαγωνισμού. 

2. Με την υπ’ αριθμ. 169/2018 (ΑΔΑ: 6ΑΤΨΩΗ8-ΡΙ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 

από 01-06-2018 Πρακτικό Ι της διαδικασίας διαγωνισμού του έργου και αναδείχθηκε ως προσωρινός 

Ανάδοχος η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.». 

ΑΔΑ: ΨΛΜΨΩΗ8-ΜΑΔ



  

3.  Με την υπ’ αριθμ. 215/2018 (ΑΔΑ: ΩΩΘΔΩΗ8-3ΚΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και αναδείχθηκε ανάδοχος η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 65,93%. 

4. Με την υπ’ αριθμ. 791/2018 Πράξη το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωμοδότησε ότι δεν κωλύεται η 

υπογραφή της Σύμβασης. 

5. Η Εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις 20-03-2019 (αρ. πρ. 3812) για το ποσό των 

510.986,60€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

6. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. του έργου ήταν τριακόσιες (300) ημέρες από 

την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι την 14-01-2020. 

7. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 298/30-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΦΓΖΩΗ8-

ΓΣ7) εγκρίθηκε η πρώτη παράταση του συμβατικού χρόνου μέχρι τις 13-04-2020. 

8. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 86/31-03-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Γ69ΩΗ8-ΙΨ2) 

εγκρίθηκε η δεύτερη παράταση του συμβατικού χρόνου μέχρι τις 12-09-2020. 

9. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 235/17-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 99Ω8ΩΗ8-

ΟΣΗ) εγκρίθηκε η τρίτη παράταση του συμβατικού χρόνου μέχρι τις 11-12-2020. 

10. Το έργο περατώθηκε την 11-12-2020 πλήρως και εμπρόθεσμα σύμφωνα με την από 11-12-2020 

Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών του προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Φιλοθέης-Ψυχικού. 

 

Κατόπιν  των  ανωτέρω  και  σύμφωνα  με  το  άρθρο 172   του  Ν. 4412/2016,  παρακαλούμε  για  την 

έγκρισή  του. 

                                                                                                                     
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. 

                                                                                                                  
                                                                                                          Στέλιος Βαλής 

                                                                                                     Πολιτικός  Μηχανικός  

 
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. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του  Ν. 4412/2016, 

5.. Τo  υπ’ αριθμ. πρωτ. 6605/9-9-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,       

μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 

Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 

2018», ως αναφέρεται στην εισήγηση και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος στο αποφασιστικό της 

παρούσας απόφασης. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  142/2022 

           Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 11ης Συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής την  

18ην Μαΐου 2022 

Ψυχικό, 24-5-2022 

                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

             ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

  

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος  

Ξυριδάκης Παντελής 

Χανακούλας Αθανάσιος 

  

ΑΔΑ: ΨΛΜΨΩΗ8-ΜΑΔ
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