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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
Ν.Π.Δ.Δ.   Ο.Κ.Α.Π.Α.                                                     «Αποδοχή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ»  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ   
                                                                    
ΑΡ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 6/2019                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ. 916/22-04-2019 
 
ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2019 

Π  Ρ  Α  Κ  T  I  Κ  O      6/2019 
 

Συνεδρίαση  Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»                
              
Από το πρακτικό της, από 19 Απριλίου  2019, 6ης Συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).                            
Σήμερα 19/04/2019  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13.00  συνεδρίασε  το  Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά  από  την  υπ’ αριθ. πρωτ. 
839/15-04-2019   πρόσκληση  της  Προέδρου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Λάβδα Ελένης η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω 
θεμάτων Η.Δ.  και  Ε.Η.Δ.: 
 

ΘΕΜΑ 3
ο
 Η.Δ. 

 
«Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ της πρότασης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ», και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή 
σχετικών εγγράφων». 
 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου ένδεκα (11) Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν 
δέκα (10). Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και το αναπληρωματικό μέλος Ζαφρακοπούλου –Δανιήλ Σοφία. Τα μέλη 
Χριστοπούλου Γαβριέλα  και Μαναός Δημήτριος απουσίαζαν.  
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ  
Λάβδα Ελένη                                                                                                       Χριστοπούλου Γαβριέλα   
Κούμπα-Κομνηνού Άννα                                                                                   Μαναός Δημήτριος                 
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία                                                                       
Κακαβάς Νικόλαος                                                                                             
Χανακούλας Αθανάσιος                                                                                     
Φουστέρη Μαρία                                                                                
Δημουλά Έλση  
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις 
Ζαφρακοπούλου –Δανιήλ Σοφία 
 
 

 Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Κίτσου Ελένη, για  τη  τήρηση  των  πρακτικών. 
 

 

Η Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 3693/02.04.2019 (6Ι327Λ7-Ε0Φ) απόφαση ένταξης (αρ. πρωτ. Δήμου 
Φιλοθέης – Ψυχικού: 4441/04.04.2019 λέγει :  
 
Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού υπέβαλε προς χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ, την πράξη του θέματος στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 10 «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» με τίτλο «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες 
παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες». 
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Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πρόσκληση το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης, που διαμορφώνεται ανάλογα με το 
πληθυσμιακό μέγεθος του Δήμου, είναι 60.000,00€ για την συγκεκριμένη πράξη για το Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού. Ο 
προϋπολογισμός του σχετικού έργου, όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φιλοθέης – 
Ψυχικού και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλοθέης – Ψυχικού και το Διοικητικό Συμβούλιο  του ΟΚΑΠΑ ανέρχεται 
στο ποσό των 111.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη αυτή περιλαμβάνει εργασίες για την αύξηση της 
δυναμικότητας, την ενίσχυση της προσβασιμότητας, την αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων και τη βελτίωση της 
λειτουργικότητας ώστε τα τρία κτήρια που οικοδομήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και στεγάζουν το 
Βρεφονηπιακό Σταθμό Τζαβέλλα να αποτελέσουν μία ενιαία λειτουργική ενότητα, ικανή να εξυπηρετήσει τη συγκεκριμένη 
κοινωνική δομή κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 99/2017.  
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Υ.Δ.Ε.Π.) Περιφέρειας Αττικής, αφού αξιολόγησε αρμοδίως 
τις υποβληθείσες προτάσεις, προχώρησε στην ένταξη της πράξης του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, που υποβλήθηκε σύμφωνα 
με τα ακόλουθα στοιχεία:  
 

 

Πρόσκληση Περιφερειάρχη Αττικής: : ΑΤΤ068 (Ω3ΔΘ7Λ7-087) 

Έγκριση υποβολής πρότασης από Δ.Σ. Ο.Κ.Α.Π.Α.  : 81/11.09.2018 (ΩΤΘ6ΟΚ79-ΣΙΩ) 

Έγκριση μελέτης από Δ.Σ. Φιλοθέης - Ψυχικού : 222/14.09.2018 (ΩΙΚΗΩΗ8-3Κ0) 

Έγκριση υποβολής πρότασης από Δ.Σ. Φιλοθέης – Ψυχικού  : 223/14.09.2018 (ΩΥΓΗΩΗ8-ΡΙΟ) 

Υποβολή πρότασης στην Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής : 3693/16.11.2018  
αρ. πρωτ. Δήμου: 14289/16.11.2018 

Απόφαση ένταξης  : 3693/02.04.2019 (6Ι327Λ7-Ε0Φ)  
αρ. πρωτ. Δήμου 4441/04.09.2019 

 
 
Σημειώνεται ότι ήδη, με τις ανωτέρω αποφάσεις του το Δ.Σ. Φιλοθέης – Ψυχικού έχει αναλάβει τη δέσμευση ότι οποιαδήποτε 
δαπάνη πέραν του ποσού των 60.000,00 ευρώ θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.  
Τέλος αναφέρεται ότι έχουν ήδη ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τους ν. 4412/2016 και 
4495/2017 για την εκτέλεση της εν λόγω πράξης.  
 
Οπότε,  τα μέλη του Δ.Σ. καλούνται να αποφασίσουν :  
 

1. Την αποδοχή της χρηματοδότησης από πόρους του ΕΣΠΑ ποσού 60.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%) για την εκτέλεση της πράξης του τίτλου υπό την προϋπόθεση της κάλυψης τυχόν λοιπής δαπάνης (έως το ποσό 
των 111.600,00€) που θα προκύψει μετά τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) από ιδίους πόρους του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.   
 

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Φιλοθέης – Ψυχικού για την υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με την 
ανωτέρω πράξη, συμπεριλαμβανομένης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και 
Ο.Κ.Α.Π.Α., σχέδιο της οποίας έχει εγκριθεί με την 223/14.09.2018 απόφαση Δ.Σ. Φιλοθέης – ψυχικού και την υπ’ αρ. 
81/11.09.2018 απόφαση Δ.Σ. Ο.Κ.Α.Π.Α. 
 

 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
αφού έλαβε υπόψη του 

 
1. Την εισήγηση της Προέδρου, 
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 240 του Ν. 3463/2006, 
3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 3693/02.04.2019 (6Ι327Λ7-Ε0Φ) απόφαση ένταξης (αρ. πρωτ. Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού: 4441/04.04.2019) 
 

                                                                                       μετά από διαλογική συζήτηση, 
 
                                                                                        αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει : 
 

1. Την αποδοχή της χρηματοδότησης από πόρους του ΕΣΠΑ ποσού 60.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%) για την εκτέλεση της πράξης του τίτλου υπό την προϋπόθεση της κάλυψης τυχόν λοιπής δαπάνης (έως το ποσό 
των 111.600,00€) που θα προκύψει μετά τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) από ιδίους πόρους του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.   
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2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Φιλοθέης – Ψυχικού για την υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με την 
ανωτέρω πράξη, συμπεριλαμβανομένης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και  
Ο.Κ.Α.Π.Α., σχέδιο της οποίας έχει εγκριθεί με την 223/14.09.2018 απόφαση Δ.Σ. Φιλοθέης – ψυχικού και την υπ’ αρ. 
81/11.09.2018 απόφαση Δ.Σ. Ο.Κ.Α.Π.Α. 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  40/2019 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:  
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.    ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ                     Κούμπα-Κομνηνού Άννα 
                                                                                               Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία            
                                                                                               Κακαβάς Νικόλαος  

    Χανακούλας Αθανάσιος 
                                                                                               Φουστέρη Μαρία 
                                                                                               Δημουλά Έλση 

                        Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
                          Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις 

                   Ζαφρακοπούλου –Δανιήλ Σοφία 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                      
Από το πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου στις  19/04/2019  
Φιλοθέη 22/04/2019  
  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 
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