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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αναρτητέα στο διαδίκτυο 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ   A  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από τα πρακτικά της με αριθμ.15/2019 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αρ. Απόφασης 182/2019 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

« Λήψη απόφασης για την έγκριση  και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης για 
τη μελέτη με τίτλο: «Σύνταξη μελέτης για τις παρεμβάσεις ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας σε αθλητικούς χώρους στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Δ.Κ. Μελισσίων, στο 
Κλειστό Γυμναστήριο Δ.Κ. Νέας Πεντέλης και στο Κλειστό Γυμναστήριο Λυκείου Δ.Κ. 

Μελισσίων». 
 

Στα Μελίσσια και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 30 του μηνός Σεπτεμβρίου  έτους 2019  
ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00,μ.μ συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Πεντέλης ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 19427/26.9.2019 
έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 8 όπως το άρθρο 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018  και τον Κανονισμό λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  
Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα    
τριάντα δύο   (32) μέλη και ονομαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ        ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 
2. ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
3. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
4. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
5. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΗΣ       ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
6. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
7. ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
8. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ-ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
9. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ        ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
10.ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ       « 
11.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       « 
12.ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ             « 
13.ΛΑΖΗ -ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ    « 
14.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ     « 
15.ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ        « 
16.ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       « 
17.ΒΟΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       « 
18.ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       « 
19.ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     « 
20.ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     «  
21.ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       « 
22.ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ       « 
23.ΦΕΙΔΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ     « 
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24.ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
25.ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                « 
26.ΜΑΝΤΕΛΗ ΘΕΚΛΑ        « 
27.ΓΚΡΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ                  « 
28. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ      « 
29. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     «    
30. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      « 
31. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      « 
32. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ      «   
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αν και νόμιμα προσκλήθηκαν 
1.ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                  ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
1. Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
2. ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΣΟΥΤΑΔΗ-ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Αν και νόμιμα προσκλήθηκαν) 
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:  
Μετά την απόσυρση του 5ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από την αίθουσα:  
Ο Επικεφαλής της παράταξης «Δημοτική Συμμαχία» κ. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης και τα 
μέλη αυτής, κ. Βιλιώτης Ηλίας, κ. Τόλιος Νικόλαος, κ.Βορέας Γεώργιος, κ.Μούστρης Παναγιώτης, 
κ. Τζεβελέκας Γεώργιος, κ. Μουαμελετζής Γεώργιος κ. Κολιός Μιχάλης και κ. Μωραϊτης 
Κωνσταντίνος. 
Ο Επικεφαλής της παράταξης «Μπροστά Μαζί» κ. Κοντουλάκος Ελευθέριος καθώς επίσης και τα 
μέλη αυτής κα Γκρέτσα Ελένη και κα Μαντέλη Θέκλα.   
Ο Επικεφαλής της παράταξης «Νέοι Άνθρωποι -Νέα Αρχή» κ. Φειδοπιάστης Αντώνης καθώς 
επίσης και το μέλος αυτής κ. Καλλιανιώτης Κωνσταντίνος. 
Ο Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Πεντέλης» κ. Κωνσταντάς Σπυρίδων.  
Ο Επικεφαλής της παράταξης «Πεντελήθεν» κ. Κατσικογιάννης Γεώργιος. 
 

• Παρούσα ήταν η  Δήμαρχος κα  Κεχαγιά Δήμητρα. 

• Παρούσα ήταν και η δημοτική υπάλληλος κα Εγγλεζοπούλου Αναστασία  για την τήρηση 
των πρακτικών της συνεδρίασης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18o θέμα της Ημερήσιας Διάταξης,  έθεσε υπόψη των  μελών του 
Συμβουλίου την από 18/9/2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών υπογεγραμμένη και 
από τον θεματικό Αντιδήμαρχο κ. Παλαιοδήμο Άγγελο η οποία έχει ως εξής:   
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση  και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης για 

τη μελέτη με τίτλο: «Σύνταξη μελέτης για τις παρεμβάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

σε αθλητικούς χώρους στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Δ.Κ. Μελισσίων, στο Κλειστό 

Γυμναστήριο Δ.Κ. Νέας Πεντέλης και στο Κλειστό Γυμναστήριο Λυκείου Δ.Κ. Μελισσίων». 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τις «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Την από 22.11.17 Προγραμματική Σύμβαση για τη μελέτη του θέματος  μεταξύ Δήμου Πεντέλης 

και Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 16.11.2018 προγραμματική 

σύμβαση (ημ. Λήξης 22/11/2019). 
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3. Το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο, ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει  

τον πλήρη φάκελο της μελέτης συνοδευόμενο από τις τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΔΟΜ κλπ) το αργότερο έως τις 22.9.2019. 

4. Τη με αρ. πρωτ. 18941/12.11.18 συναφθείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πεντέλης και του 

αναδόχου, κ. Αποστόλου Ιωάννη, μελετητή, με ΑΦΜ 049203650 Δ.Ο.Υ. Λαμίας και έδρα στην οδό 

25ης Μαρτίου 26, Τ.Κ. 35300 Στυλίδα. 

5. Τη με αρ. πρωτ. 20157/26.11.2018  απόφαση ορισμού επιβλέποντα. 

6. Τo με αρ. πρωτ. 1221/11.1.2019 φάκελο, με την οποία εμπρόθεσμα ο ανάδοχος, υπέβαλε τη  

μελέτη, βάσει των συμβατικών του υποχρεώσεων.  

7. Το με αρ. πρωτ. 15890/ 19.7.2019  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών, με το οποίο 

έγιναν παρατηρήσεις της υπηρεσίας σχετικά με τη μελέτη. 

8. Τον με αρ. πρωτ. 17848/2.9.19 φάκελο του αναδόχου, με τον οποίο ο ανάδοχος 

συμμορφώθηκε με τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας και παράλληλα προσκόμισε Υπεύθυνη 

Δήλωση  στην οποία δηλώνει ότι «τα φορτία τα οποία θα εφαρμοσθούν στον φέροντα οργανισμό 

του κτηρίου μέσω των προτεινόμενων παρεμβάσεων  θα είναι μικρότερα ή ίσα από τα φορτία που 

εφαρμόζονταν από τον εξοπλισμό που θα απομακρυνθεί σύμφωνα με τη μελέτη» καθώς και ότι 

«δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η στατικότητα του κτιρίου (του φέροντα οργανισμού) λόγω των 

προτεινόμενων παρεμβάσεων». 

9. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη από τη μελέτη υλοποίηση του συστήματος καταγραφής δεν 

απαιτεί τελικά αδειοδοτήσεις από οποιαδήποτε αρχή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 14239/26.6.19 

Υπεύθυνη Δήλωση  του αναδόχου, 

10. Το με αρ. 26/18.9.19 ενημερωτικό σημείωμα της επιβλέπουσας της μελέτης, σύμφωνα με το 

οποίο η ανωτέρω μελέτη εκπονήθηκε  εντός του προβλεπόμενου χρόνου, τηρήθηκαν οι 

προδιαγραφές του φακέλου της μελέτης, καθώς και οι συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. 

11. Τη με αρ. πρωτ. 18827/5588/18.9.19 βεβαίωση περαίωσης της μελέτης από τον προϊστάμενο 

Τεχνικών Υπηρεσιών. 

εισηγούμεθα 

την έγκριση  και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης για τη μελέτη με τίτλο «Σύνταξη 

μελέτης για τις παρεμβάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αθλητικούς χώρους στο 

Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Δ.Κ. Μελισσίων, στο Κλειστό Γυμναστήριο Δ.Κ. Νέας 

Πεντέλης και στο Κλειστό Γυμναστήριο Λυκείου Δ.Κ. Μελισσίων». 

 

                                
Το Δημοτικό Συμβούλιο 

 
      Αφού άκουσε την εισήγηση του  κ. Προέδρου. 
      Έλαβε υπόψη του: 

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τις «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• Την από 22.11.17 Προγραμματική Σύμβαση για τη μελέτη του θέματος  μεταξύ Δήμου Πεντέλης 

και Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 16.11.2018 προγραμματική 

σύμβαση (ημ. Λήξης 22/11/2019). 
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• Το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο, ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει  

τον πλήρη φάκελο της μελέτης συνοδευόμενο από τις τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΔΟΜ κλπ) το αργότερο έως τις 22.9.2019. 

• Τη με αρ. πρωτ. 18941/12.11.18 συναφθείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πεντέλης και του 

αναδόχου, κ. Αποστόλου Ιωάννη, μελετητή, με ΑΦΜ 049203650 Δ.Ο.Υ. Λαμίας και έδρα στην 

οδό 25ης Μαρτίου 26, Τ.Κ. 35300 Στυλίδα. 

• Τη με αρ. πρωτ. 20157/26.11.2018  απόφαση ορισμού επιβλέποντα. 

• Τo με αρ. πρωτ. 1221/11.1.2019 φάκελο, με την οποία εμπρόθεσμα ο ανάδοχος, υπέβαλε τη  

μελέτη, βάσει των συμβατικών του υποχρεώσεων.  

• Το με αρ. πρωτ. 15890/ 19.7.2019  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών, με το οποίο 

έγιναν παρατηρήσεις της υπηρεσίας σχετικά με τη μελέτη. 

• Τον με αρ. πρωτ. 17848/2.9.19 φάκελο του αναδόχου, με τον οποίο ο ανάδοχος 

συμμορφώθηκε με τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας και παράλληλα προσκόμισε Υπεύθυνη 

Δήλωση  στην οποία δηλώνει ότι «τα φορτία τα οποία θα εφαρμοσθούν στον φέροντα οργανισμό 

του κτηρίου μέσω των προτεινόμενων παρεμβάσεων  θα είναι μικρότερα ή ίσα από τα φορτία 

που εφαρμόζονταν από τον εξοπλισμό που θα απομακρυνθεί σύμφωνα με τη μελέτη» καθώς και 

ότι «δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η στατικότητα του κτιρίου (του φέροντα οργανισμού) λόγω των 

προτεινόμενων παρεμβάσεων». 

• Το γεγονός ότι η προτεινόμενη από τη μελέτη υλοποίηση του συστήματος καταγραφής δεν 

απαιτεί τελικά αδειοδοτήσεις από οποιαδήποτε αρχή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 14239/26.6.19 

Υπεύθυνη Δήλωση  του αναδόχου, 

• Το με αρ. 26/18.9.19 ενημερωτικό σημείωμα της επιβλέπουσας της μελέτης, σύμφωνα με το 

οποίο η ανωτέρω μελέτη εκπονήθηκε  εντός του προβλεπόμενου χρόνου, τηρήθηκαν οι 

προδιαγραφές του φακέλου της μελέτης, καθώς και οι συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. 

• Τη με αρ. πρωτ. 18827/5588/18.9.19 βεβαίωση περαίωσης της μελέτης από τον προϊστάμενο 

Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών που περιέχονται αναλυτικά στα 
επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,  
 
 

                                                ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

Εγκρίνει την  παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελέτης 

για τις παρεμβάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αθλητικούς χώρους στο Διασχολικό 

Αθλητικό Κέντρο Δ.Κ. Μελισσίων, στο Κλειστό Γυμναστήριο Δ.Κ. Νέας Πεντέλης και στο 

Κλειστό Γυμναστήριο Λυκείου Δ.Κ. Μελισσίων», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18827/5588- 

18.9.2019 βεβαίωση περαίωσης. 
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  Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 182/2019 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.  
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ     

                                                   1. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                   2. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

                 3. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
                           4. ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  

ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ           5. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ -ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ 
                    6. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΗΣ  

             7. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ  
                    8. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  

       9.ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ  
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ     10. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

       11. ΛΑΖΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  

       12. ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ   13. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

       14. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
       15. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 
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