
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 6ην του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00’ 

π.μ. ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8163/2-6-2022 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 πέντε  (5) και  απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ Ξυριδάκης Παντελής  και  Χαροκόπος Παντελής. 

Τον απόντα κ. Ξυριδάκη 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 και Παπαχρόνης Γεώργιος.   
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. 

Πλατάκου Ελένη. 

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

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ 13Ο Η.Δ. 

Έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 356/15-12-2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με 

θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, έτους 2022». 

 
Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Με την υπ αριθμ. 356/15-12-2021 απόφαση της, η Οικονομική Επιτροπή συγκρότησε  την επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, έτους 2022, ως 

ακολούθως: 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Σύμφωνα όμως με την παρ. 5β της ενότητας Γ΄ του κεφαλαίου Α1 της υπ΄αριθμ. πρωτ. 

2/45897/0026/14-06-2017 (ΑΔΑ: 650ΦΗ-36Κ) εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΚΛ), 

ορίζεται ότι «Επιπρόσθετα οι ασκούντες τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων /Τμημάτων Προμηθειών δεν 

δύναται να εμπλέκονται καθοιονδήποτε  τρόπο στη διαδικασία δέσμευσης των πιστώσεων και πληρωμής των 

δαπανών (εκκαθάριση δαπάνης /έκδοση τίτλου πληρωμής/εξόφληση), ενώ οι προϊστάμενοι και υπάλληλοι 

που υπηρετούν στις Διευθύνσεις/Τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης & Προμηθειών  δε δύναται να μετέχουν 

σε επιτροπές προμηθειών ή να ορίζονται διαχειριστές παγίας προκαταβολή ή υπόλογοι ΧΕΠ».  

Ως εκ τούτου επειδή η παραπάνω επιτροπή αποτελείται από  υπάλληλους που έχουν τους ανωτέρω 

περιορισμούς σύμφωνα την παρ. 5β της ενότητας Γ΄ του κεφαλαίου Α1 της υπ΄αριθμ. πρωτ. 

2/45897/0026/14-06-2017 εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΚΛ), παρακαλούμε για την εκ 

νέου  συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, έτους 2022». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περιπτ. στ’, 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 

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Ειδικότητα 

1 Αικατερίνη Βρεττού ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 

2 Σπυρίδων Φλώρος ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού 

3 Σβερδίλα Ασπασία  ΔΕ  Διοικητικού 

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 Ναταλία Καπουσίζη ΠΕ Διοικητικού 

2 Μανθάτης Παναγιώτης  ΠΕ Διοικητικού 

3 Αναστασίου Αρετή  ΔΕ  Διοικητικού 
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επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του 

Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους». 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021: 

«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 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». 

Όσον αφορά την παρακολούθηση και παραλαβή σύμβασης προμήθειας, στις διατάξεις της παρ. 11 (περ. β ,γ 

,ε και στ) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021, 

αναφέρονται τα εξής:  

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

ισχύουν και τα ακόλουθα: 

[…] 

β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του 

φορέα εκτέλεσης της σύμβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής 

πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν 

υπάρχει υπάλληλος με την αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδρομή άλλων φορέων του 

δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του 

φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς 

ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται 

αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των 

όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται  

τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με 

τις παραπάνω αρμοδιότητες. 

 Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών, που υποβάλλονται ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art344
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ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο 

για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης. 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι όροι για τη συγκρότηση των 

πρωτοβάθμιων, μόνιμων ή μη, και των δευτεροβάθμιων επιτροπών παραλαβής, η σύνθεση αυτών, η 

διαδικασία επιλογής των μελών τους και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τα παραπάνω. 

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. 

στ) Η επιτροπή της περ. β’ γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, 

σύμφωνα με το άρθρο 132. Ειδικά για την περίπτωση των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα 

τροποποίησης συμφωνιών - πλαίσιο και συμβάσεων κεντρικών προμηθειών που συνάπτονται από αυτές, 

γνωμοδοτεί η επιτροπή της περ. α’.» 

Βάσει των ανωτέρω, προτείνονται τα εξής μέλη ανά κλάδο/ειδικότητα: 

 

 

 

 

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται να οριστεί η κ. Σίμογλου Ελένη και αναπληρώτρια πρόεδρος η κ. 

Κάρλου Ελένη. 

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

ή κωλύεται. 

 Η Επιτροπή εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή 

αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο,  συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 

τήρησης των ως άνω όρων. Επίσης, γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, 

σύμφωνα με το άρθρο 132.  

 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016, για την 

παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων προμηθειών με εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη του ποσού της 

παρ. 1 του άρθρου 118 δηλ. του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής και η παραλαβή γίνεται με 

βεβαίωση που εκδίδεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, για την οποία προορίζονται τα αγαθά ή της 

υπηρεσίας που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτόν με την απόφαση ανάθεσης. 

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Ειδικότητα 

1 ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ  ΠΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

2 ΚΑΠΟΥΣΙΖΗ ΝΑΤΑΛΙΑ  ΠΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΝΗ  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 ΚΑΡΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

2 ΔΡΟΓΓΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

3 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art118_1
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 Η επιτροπή θα έχει ετήσια διάρκεια. Ωστόσο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3  του άρθρου 

221 του Ν. 4412/2016, «εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης και 

εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και 

ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο».  

   Βάσει των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να συγκροτήσει την Επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  έτους 2022. 

Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου.  

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής 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. Τις διατάξεις της παρ. 5β της ενότητας Γ΄ του κεφαλαίου Α1 της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2/45897/0026/14-

06-2017 (ΑΔΑ: 650ΦΗ-36Κ) εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΚΛ), 

5. Τις διατάξεις της παρ.3 & παρ.11 (περιπτ. β’, γ’, ε’  και στ’) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021, 

6. Tις διατάξεις του άρθρου 118 παρ.10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του Ν.4782/2021, 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 208 παρ.10 του Ν. 4412/2016,  

όπως προστέθηκε με το άρθρο 105 του Ν. 4782/2021, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 356/15-12-2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  και 

συγκροτεί εκ νέου την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, έτους 2022», ως ακολούθως: 

 

 

 

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ. Σίμογλου Ελένη και αναπληρώτρια πρόεδρος η κ. Κάρλου Ελένη. 

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Ειδικότητα 

1 ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ  ΠΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

2 ΚΑΠΟΥΣΙΖΗ ΝΑΤΑΛΙΑ  ΠΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΝΗ  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 ΚΑΡΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

2 ΔΡΟΓΓΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

3 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη απουσιάζει ή κωλύεται. 

             Η Επιτροπή εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή 

αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο,  συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 

τήρησης των ως άνω όρων. Επίσης, γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, 

σύμφωνα με το άρθρο 132.  

 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016, για την 

παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων προμηθειών με εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη του ποσού της 

παρ. 1 του άρθρου 118 δηλ. του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής και η παραλαβή γίνεται με 

βεβαίωση που εκδίδεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, για την οποία προορίζονται τα αγαθά ή της 

υπηρεσίας που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτόν με την απόφαση ανάθεσης. 

 Η επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Ωστόσο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3  του άρθρου 221 

του Ν. 4412/2016, «εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης 

δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το 

ίδιο όργανο».  

Βάσει των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να συγκροτήσει την Επιτροπή παρακολούθησης 

και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  έτους 2022. 

Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 188/2022 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 13ης Συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής  

την 6ην Ιουνίου 2022 

Ψυχικό, 14-6-2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                            ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος  

Χανακούλας Αθανάσιος 

  

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art118_1
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