
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 28-11-2017   17ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 
Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95), 

σήμερα την 28ην του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος και 

του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

18515/24-11-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.  

ΘΕΜΑ  23Ο  Η.Δ. 

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 

προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των Δ/νσεων Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας έτους 2018, 

σύμφωνα με το Ν.4412/2016. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων 

παρόντες ήταν δέκα οχτώ (18) και απόντες εννέα ( 9 ) ήτοι: οι κ.κ. Γαλάνης Δημήτριος, Σαμαρόπουλος Βύρων-

Παύλος, Παπαχρόνης Γεώργιος, Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Μπετροσιάν 

Άλεξ, Παπαγεωργίου Λεωνίδας, Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη και Καβαλάρης Ιωάννης. 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
Λάβδα Ελένη 

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Καριώτης Αλέξανδρος 
Κομνηνού-Κούμπα Άννα  

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Μαναός Δημήτριος 
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Χριστοδούλου Γαβριέλλα  
Ζερβός Νικόλαος 

Κανελλάκης Νικόλαος  
Χαροκόπος Παντελής 

Δελακουρίδης Ιωάννης 

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να 
Συμεωνίδου Χαρίκλεια 

Γαλάνης Δημήτριος 

Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος 
Παπαχρόνης Γεώργιος 

Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία 

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
Μπετροσιάν Άλεξ  

Παπαγεωργίου Λεωνίδας 
Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 

Καβαλάρης Ιωάννης 

 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.:  310/28-11-2017 
Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:  19273/7-12-2017 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  
τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος και Παπαγεωργίου Λεωνίδας, προσήλθαν στις 

ανακοινώσεις. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού κ. 

Πασσά-Χρήστου Ελένη και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού κ. Παλτζόγλου 

Ευφημία-Ελένη. 

Η κ. Παλτζόγλου Ευφημία-Ελένη, απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ. 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε να συζητηθεί το 11ο θέμα Η.Δ. ως 1ο θέμα Η.Δ., Το 

Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος.  

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, ισχύουν τα εξής:  

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

αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης 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 ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.)». 

Όσον αφορά στο αρμόδιο όργανο συγκρότησης των επιτροπών, επισημαίνονται τα εξής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το δημοτικό συμβούλιο 

αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην 

αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή 

του» ενώ το άρθρο 72 του ιδίου νόμου, αναφέρει ότι: «Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και 

ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […]ε) με την 

επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 

κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και 

την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους 

υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».  

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι η εφαρμογή του ως άνω άρθρου περί 

συγκρότησης επιτροπών από την Οικονομική Επιτροπή είναι δυνητική, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο 

διοίκησης των Ο.Τ.Α α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις 

αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των 

λοιπών οργάνων του Δήμου. 

Όσον αφορά στην επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11ε 

του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), «οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α΄ 226)», που σημαίνει ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του Δήμου να 

διενεργήσει κλήρωση ή να ορίσει τα μέλη των επιτροπών. Στη προκειμένη περίπτωση, προκειμένου τα πρόσωπα 

που θα συγκροτήσουν την επιτροπή να διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και τις απαραίτητες 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, κρίνεται σκόπιμο να οριστούν.  

Ως εκ τούτου, προτείνονται τα εξής μέλη: 
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Τακτικά μέλη 

Γιασεμή Ανδριώτου              ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Νικολέττα Μακρυγιώργου     ΠΕ ΚΕΠ 

Ελένη Κάρλου                     ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

                    

Αναπληρωματικά μέλη 

Χαβέλος Νικόλαος               ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

Ματθαίος Δρυμαλίτης           ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Φλώρα Ζούλη                     ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται να οριστεί η κ. Γιασεμή Ανδριώτου και αναπληρωτής πρόεδρος ο  κ. 

Νικόλαος Χαβέλος. 

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

κωλύεται. 

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.  

Βάσει των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να συγκροτήσει την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων 

επί των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των  Δ/νσεων Διοικητικών 

Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής 

Αστυνομίας. 

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1, 67 & 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010), 

3. Τις διατάξεις των παρ. 11α και 11ε του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Την Συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 

προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των Δ/νσεων Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 

Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας έτους 2018, σύμφωνα με το 

Ν.4412/2016, με τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη: 

 

Τακτικά μέλη 

Γιασεμή Ανδριώτου              ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Νικολέττα Μακρυγιώργου     ΠΕ ΚΕΠ 

Ελένη Κάρλου                     ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

                    

 

ΑΔΑ: ΨΦΖΟΩΗ8-ΠΤ3



Αναπληρωματικά μέλη 

Χαβέλος Νικόλαος               ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

Ματθαίος Δρυμαλίτης           ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Φλώρα Ζούλη                     ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

 Ορίζει Πρόεδρο της επιτροπής την κ. Γιασεμή Ανδριώτου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ και αναπληρωτή Πρόεδρο τον 

κ. Νικόλαο Χαβέλο ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ. 

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

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.  

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  310/2017 

 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ 

 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Από το πρακτικό της 17ης Συνεδριάσεως του ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

28ην-11-2017 ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ψυχικό,  7-12-2017 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
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