
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 8-4-2020   4ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

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

σήμερα την 8ην του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος 

και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

πρωτ.  4872/3-4-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

ΘΕΜΑ  8ο Η.Δ. 

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής συμβάσεων προμηθειών 

που αφορούν το Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου, για το έτος 2020. 

 

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

Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι τρείς (23) και απόντες τέσσερις (4) ήτοι: οι κ.κ. Χαροκόπος Παντελής, 

Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Χανακούλας Αθανάσιος, Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος. 

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)    Χαροκόπος Παντελής   

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη    Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

Γκιζελή Αλίκη      Χανακούλας Αθανάσιος  

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                   Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος 

Ζερβός Νικόλαος         

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                              

Παπαχρόνης Γεώργιος       

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα         

Μπονάτσος Χαράλαμπος    

Νάκας Αριστείδης  

Φωτιάδης Δημήτριος   

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα 

Ξυριδάκης Παντελής 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Ζαφρακοπούλου Σοφία  

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

            Αριθμ. Απόφ.: 52/8-4-2020 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.: 5188/13-4-2020 

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

fax: 210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Δελακουρίδης Ιωάννης 

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Κανελλάκης Νικόλαος 

Καβαλάρης Ιωάννης    

Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος προσήλθε κατά την συζήτηση του 14ου 

θέματος Η.Δ. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νέου Ψυχικού, 

Φιλοθέης και Ψυχικού κ.κ. Στρατηγός Νικόλαος-Δημήτριος, Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις 

(Πέννυ) και Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) αντίστοιχα. 

 

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

Μούτσιος Γεώργιος.  

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε 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) και κατόπιν του υπ’ 

αριθμ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ’ αριθμ. 40 (Α.Π. 20930/31-3-

2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Ως εκ τούτου παρόντες με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης ήταν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 

Δελακουρίδης Ιωάννης, Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Ζερβός 

Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική, Παπαχρόνης Γεώργιος, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, 

Φωτιάδης Δημήτριος, Μεταξίδη - Μελισσουργού Μίνα, Ξυριδάκης Παντελής, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, 

Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ-

Ελένη, Δελακουρίδης Ιωάννης, Τρέζου Μαρία-Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος, Καβαλάρης Ιωάννης, Καρατζά 

Ζαφειρία (Ζαφειρίνα). 

 
Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου για την συγκρότηση της εν θέματι Επιτροπής, η οποία έχει ως 

ακολούθως: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010: «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.» 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 (περ. β ,γ ,ε ,στ, ζ και η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, 

ισχύουν τα εξής:  

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

Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο 
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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». Επιπλέον, στην παρ.11ζ 

αναφέρεται ότι:  «Η Επιτροπή της περίπτωσης β΄ εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των 

συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41». Τέλος, στην παρ. 

11στ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, αναφέρονται τα εξής: «Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας 

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

που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις 

ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.»  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/2010, ισχύουν τα εξής:  

«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». Βάσει των ανωτέρω προκύπτει ότι το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. 

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. 

Ως εκ τούτου, προτείνονται τα εξής μέλη: 

 

Τακτικά μέλη 

1) Δημήτριος Τέγος  ΔΕ Διοικητικού - Πρόεδρος 

2) Χρήστος Τζάμος  Επόπτης ΔΕ - Μέλος 

3) Ηλίας Κουλουμέντας  Επόπτης ΔΕ - Μέλος 

 

Αναπληρωματικά μέλη 

1) Κων/νος Κανναβός Επόπτης ΔΕ - Πρόεδρος 

2) Ευστάθιος Καλογερόπουλος  ΔΕ Διοικητικός - Μέλος 

3) Δημήτριος Σκρέκης  ΔΕ – Μέλος 

 

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται να οριστεί ο κ. Δημήτριος Τέγος και αναπληρωτής πρόεδρος ο 

κ. Κων/νος Κανναβός.   

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 
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σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων 

μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Επίσης, εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των 

συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του Ν.4412/2016. 

Η επιτροπή θα έχει ετήσια διάρκεια.  

Βάσει των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να συγκροτήσει την Επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών που αφορούν το Τμήμα  Καθαριότητας της Δ/νσης 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, για το έτος 2020. 

 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης                                                                                          

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,  

                                                                                             Πρασίνου & Περιβάλλοντος 

 

                                                                                                     Λαφτσής Παναγιώτης 

                                                                                                           Δασοπόνος 

 

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11 (περ. β ,γ ,ε ,στ, ζ και η) και του άρθρου 132 (με την 

επιφύλαξη του άρθρου 41) του Ν.4412/2016, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής συμβάσεων προμηθειών που αφορούν 

το Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, για το έτος 

2020, ως ακολούθως: 

 

Τακτικά μέλη 

1) Δημήτριος Τέγος  ΔΕ Διοικητικού - Πρόεδρος 

2) Χρήστος Τζάμος  Επόπτης ΔΕ - Μέλος 

3) Ηλίας Κουλουμέντας  Επόπτης ΔΕ - Μέλος 

 

Αναπληρωματικά μέλη 

1) Κων/νος Κανναβός Επόπτης ΔΕ - Πρόεδρος 

2) Ευστάθιος Καλογερόπουλος  ΔΕ Διοικητικός - Μέλος 

3) Δημήτριος Σκρέκης  ΔΕ – Μέλος 
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Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Δημήτριος Τέγος και αναπληρωτής πρόεδρος ο κ. Κων/νος 

Κανναβός.   

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, εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων 

προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του Ν.4412/2016. 

Η επιτροπή θα έχει ετήσια διάρκεια.  

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 52/2020 

 

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

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    

Από το πρακτικό της  4ης Συνεδριάσεως του ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

8-4-2020 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 

Ψυχικό, 13-4-2020 ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ) 
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