
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 19-12-2017   20ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

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

σήμερα την 19ην του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00΄, συνήλθε, παρόντος και 

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

19934/15-12-2017  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  11Ο  Η.Δ. 

Έγκριση παράτασης της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18189/1-12-2016 σύμβασης για την 

προμήθεια λιπαντικών και λοιπών υλικών με την εταιρεία ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. με τους ίδιους όρους μέχρι 

εξάντλησης του οικονομικού της αντικειμένου ή ανάδειξης νέου αναδόχου. 

 

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

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

Παύλος, Καριώτης Αλέξανδρος, Κομνηνού – Κούμπα Άννα, Μπετροσιάν Αλεξ, Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη, 

Χαροκόπος Παντελής, Σουμπασάκη – Παπαδημούλη Κωνσταντίνα και Καβαλάρης Ιωάννης. 

 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
Παπαχρόνης Γεώργιος 

Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία 
Λάβδα Ελένη 

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Παπαγεωργίου Λεωνίδας 
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Μαναός Δημήτριος 
Χριστοδούλου Γαβριέλλα  

Ζερβός Νικόλαος 
Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 

Κανελλάκης Νικόλαος  
Δελακουρίδης Ιωάννης 

Συμεωνίδου Χαρίκλεια 

 

Γαλάνης Δημήτριος 

Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος 
Καριώτης Αλέξανδρος 

Κομνηνού-Κούμπα Άννα 
Μπετροσιάν Άλεξ  

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Χαροκόπος Παντελής 
Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να 

Καβαλάρης Ιωάννης 
 

 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.:  349/19-12-2017 
Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:  20527/27-12-2017 

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

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΨΘΦ2ΩΗ8-Ε5Κ



Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γαλάνης Δημήτριος και Κομνηνού-Κούμπα Άννα προσήλθαν στις ανακοινώσεις. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Ε.Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος 

Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ. 

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

Πασσά-Χρήστου Ελένη.   

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

Γεώργιος.  

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου σε λιπαντικά και λοιπά υλικά, ο Δήμος συνήψε την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 18189/1-12-2016 σύμβαση με την εταιρεία ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. (ΑΔΑΜ: 16SYMV005510863 2016-12-05), με 

ημερομηνία λήξεως την 30-11-2017, το οικονομικό αντικείμενο της οποίας δεν έχει εξαντληθεί.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016:  

«Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξής 

τους, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 379». Ως εκ τούτου, η ως άνω σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις 

της υπ’ αριθμ.11389/8-3-1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 25 της υπ’ αριθμ.11389/8-3-1993 απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.): «Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή 

όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου».  

Βάσει των ανωτέρω, θέτω υπ’ όψιν των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ.πρωτ.17101/2-11-

2017 σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, η οποία είχε συγκροτηθεί με την υπ’ αριθμ.131/2016 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Σ5ΨΩΗ8-Μ3Β), η οποία έχει ως εξής: 

«Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 2 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της 

εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11:30 συνήλθε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 

διαγωνισμών προμηθειών και εργασιών/υπηρεσιών μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και ηλεκτρολογικού υλικού, 

ιστών φωτισμού κ.λπ. του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 131/2016 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της χρονικής και μόνο παράτασης της με αριθμ. 

πρωτ. 18189/1-12-2016   σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και της εταιρείας ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. 

(ΑΔΑΜ: 16SYMV005510863 2016-12-05) δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το 

οποίο : “Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το 

χρόνο έναρξής τους, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 379. ”  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες :  

1. Παντερμαράκης Νεκτάριος, Πρόεδρος της Επιτροπής.  

2. Μακρυγιώργου Νικολέττα, μέλος. 

3. Μάνταλου Κορνηλία, μέλος.  
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Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:  

1. Την με αριθμ.131/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Σ5ΨΩΗ8-Μ3Β),  

2. Την παρ. 2 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016  

3. Τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 4 και 46 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),  

4. το με αριθμ. πρωτ. 16039/18-10-2017 έγγραφο του Προϊσταμένου Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου προς τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,  

5. το με αριθμ. πρωτ.16055/18-108-2017 έγγραφο του Προϊσταμένου Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου προς την εταιρεία ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. 

6. το με αριθμ. πρωτ.16580/25-10 -2017 έγγραφο της Προϊσταμένης Λογιστηρίου,  

7. το με αριθμ.πρωτ.16124/19-10-2017 έγγραφο της εταιρείας ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. 

8. το γεγονός ότι η ισχύουσα σύμβαση δεν εκτελέστηκε πλήρως κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 25 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.,  

9. Το γεγονός ότι η μη παράταση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και της εταιρείας ΙΜΠΕΞ 

Α.Β.Ε.Ε.Ε. μέχρι της εξάντλησης της εν λόγω σύμβασης, θα δημιουργούσε προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία 

της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου αλλά και στην δημόσια υγεία των 

πολιτών, 

 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι 

 

υπέρ της χρονικής και μόνο παράτασης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και της εταιρείας 

ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. (ΑΔΑΜ: 16SYMV005510863 2016-12-05), υπό την προϋπόθεση ότι από την παράταση του 

χρόνου ισχύος της δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο, ούτε 

του οικονομικού της αντικειμένου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως».  

 

Με βάση τα ανωτέρω, λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

1. Το με αριθμ. πρωτ. 16580/25-10-2017 ενημερωτικό έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος Λογιστηρίου 

σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ. 16039/18-10-2017 εγγράφου του Προϊσταμένου της Δ/νσης 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, σύμφωνα με το οποίο, το υπόλοιπο των Κ.Α. 

10.6411.0002 με τίτλο «Αποπληρωμή εξόδων κίνησης μεταφορικών μέσων» και 20.6641.0002 με τίτλο 

«Αποπληρωμή καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων», μέχρι τις 25-10-2017, ανέρχεται 

στο ποσόν των 209,56 € και 5.942,21 €, αντίστοιχα. 

2. Το με αριθμ. πρωτ. 16124/19-10-2017 έγγραφο της εταιρείας ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. με το οποίο συναινεί στην 

παράταση της σύμβασης, με τους ίδιους όρους μέχρι εξάντλησης του οικονομικού της αντικειμένου ή 

ανάδειξης νέου αναδόχου. 

3. Το γεγονός ότι η παράταση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, 

4. Το γεγονός ότι με την χρονική παράταση δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό εξόδων του 

Δήμου, καθώς αυτή δεν επιφέρει επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης,    

5. Το γεγονός ότι οι υπολειπόμενες ποσότητες θα καλύψουν τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου σε λιπαντικά και λοιπά υλικά. 
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Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την χρονική παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18189/1-12-2016 

σύμβασης για την προμήθεια λιπαντικών και λοιπών υλικών με την εταιρεία ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε., με τους ίδιους όρους, 

μέχρι εξάντλησης του οικονομικού της αντικειμένου ή ανάδειξης νέου αναδόχου σε περίπτωση που δεν έχει 

ολοκληρωθεί το οικονομικό της αντικείμενο οπότε και λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση και παύει η ισχύς της 

παράτασης, σε βάρος των Κ.Α. 10.6411.0002 και 20.6641.0002 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

οικονομικού έτους 2017, καθώς και των αντιστοίχων ΚΑ του οικονομικού έτους 2018.  

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 & 67 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις  του άρθρου 376 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, 

4. Τις διατάξεις  του άρθρου 25 παρ. 4 της υπ’ αριθμ.11389/8-3-1993 απόφασης  

του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.): 

5. Την υπ’ αριθμ. 131/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

6. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.17101/2-11-2017 σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, 

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18189/1-12-2016 σύμβαση με την εταιρεία ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε., 

8. Το με αριθμ. πρωτ. 16580/25-10-2017 ενημερωτικό έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος Λογιστηρίου 

σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ. 16039/18-10-2017 εγγράφου του Προϊσταμένου της Δ/νσης 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, 

9. Το με αριθμ. πρωτ. 16124/19-10-2017 έγγραφο της εταιρείας ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.  

με το οποίο συναινεί στην παράταση της σύμβασης, 

10. Το γεγονός ότι η παράταση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, 

11. Το γεγονός ότι με την χρονική παράταση δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό εξόδων του 

Δήμου, καθώς αυτή δεν επιφέρει επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, 

12. Το γεγονός ότι οι υπολειπόμενες ποσότητες θα καλύψουν τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου σε λιπαντικά και λοιπά υλικά, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την παράταση της ισχύος της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18189/1-12-2016 σύμβασης για την προμήθεια λιπαντικών 

και λοιπών υλικών με την εταιρεία ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε., με τους ίδιους όρους, μέχρι εξάντλησης του οικονομικού της 

αντικειμένου ή ανάδειξης νέου αναδόχου οπότε και λύεται αυτοδίκαια χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό της 

αντικείμενο και παύει η ισχύς της παράτασης, σε βάρος των Κ.Α. 10.6411.0002 και 20.6641.0002 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2017, καθώς και των αντιστοίχων ΚΑ του οικονομικού έτους 

2018.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   349/2017 

 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 
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Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ 

 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Από το πρακτικό της 20ης Συνεδριάσεως του ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

19ην-12-2017 ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                   Ψυχικό,  27-12-2017 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

 

ΑΔΑ: ΨΘΦ2ΩΗ8-Ε5Κ
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