
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 30ην του μηνός  Νοεμβρίου του έτους  2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16956/26-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα 

της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες ήταν 

έξι (6) και απών ένας (1) ήτοι: ο κ. Χαροκόπος Παντελής. 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Χανακούλας Αθανάσιος ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και 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) η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-

2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως  εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 

Ξυριδάκης Παντελής, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική και Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα. 

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

Γεώργιος. 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ         ΑΔΑ:  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ              395/30-11-2020 

Μαραθωνοδρόμου 95                         Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52              Αριθμ.  Πρωτ.: 17392/3-12-2020 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΨΒΡΜΩΗ8-71Π



  

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ 25ο Η.Δ. 

Oρισμός  Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τη σύνταξη προϋπολογισμού της υπ’ αρ. 45/2020 μελέτης 

με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΕ 

ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ». 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ. 17006/26-11-2020 έγγραφο  

της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως ακολούθως: 

 
 
Η πλατεία Ελευθερίας βρίσκεται στο OT 130 της Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού και ανήκει στο 

Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού. Λειτουργεί ως παιδική χαρά εδώ και πολλές δεκαετίες και διαθέτει σήμα 
καταλληλότητας λειτουργίας από το 2014.  

                  
Ψυχικό 26.11.2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 17006 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  
  
Ταχ. δ/νση : Τερτσέτη 44  
Ταχ. κώδικας : 15451 ΠΡΟΣ: 1. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτκών 

Οργάνων Δήμου (για Οικονομική 
Επιτροπή)  

epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr 
 

Πληροφορίες : Δήμητρα Σταύρου 
Τηλέφωνο : 2132014629 
Fax : 2106711475 
Email : d.stavrou@0177.syzefxis.gov.gr  
  
  ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Δημάρχου  

f.zouli@0177.syzefxis.gov.gr   
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

e.stamati@0177.syzefxis.gov.gr 
3. Γραφείο Αντιδημάρχου Θεμάτων 

Δομημένου Περιβάλλοντος και 
Τοπικής Ανάπτυξης 
c.papadopoulou@0177.syzefxis.gov.gr 

  
  
  

  

 
ΘΕΜΑ: 

 
Oρισμός  Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τη σύνταξη προϋπολογισμού της υπ’ 
αρ. 45/2020 μελέτης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»  

Σχετ.: 1. Πρόσκληση ΑΤ06 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση « Αντώνης Τρίτσης» 
(ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ) – αρ. πρωτ. Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού 10261/28.07.2020 

2. ν.4735/2020 (Α’ 197), άρθρο 40, παρ. 1, περ.στ 
3. υα ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11170/321/2020 (Β’ 313) 
4. υα ΥΠΕΣ 27934/2014 (Β’ 2029) 
5. υα ΥΠΕΣ 28492/2009 (Β΄931) 
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Με τη μελέτη του τίτλου προτείνονται βελτιωτικές επεμβάσεις στην υφιστάμενη παιδική χαρά. 
Βασική κεντρική ιδέα της πρότασης είναι η διατήρηση της λειτουργίας του χώρου όπως έχει διαμορφωθεί 
από τους χρήστες εδώ και δεκαετίες, με συνυπολογισμό των παιδαγωγικών παραμέτρων, της 
μορφολογικής συνάφειας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, της ανθεκτικότητας σε βανδαλισμούς και της 
υψηλής ασφάλειας. Η πρόταση οργανώνει τις υφιστάμενες λειτουργίες εντός περιφραγμένου χώρου 
έκτασης 1.800,00m2, ώστε να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των 
οικείων ευρωπαϊκών προτύπων περί λειτουργίας χώρων παιδικής αναψυχής, κατά τα (8) και (9) σχετικά. 
Επιπλέον ενισχύεται η προσβασιμότητα ώστε ο χώρος και ο εξοπλισμός να προσφέρουν δυνατότητα 
χρήσης από κάθε κατηγορία χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των ΑμΕΑ. Όσον αφορά τα περιβαλλοντικά 
κριτήρια, ευνοοείται η διατήρηση και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος ως προς τις διαμορφώσεις, 
με χρήση της φυσικής σκίασης, ορθή διαχείριση της απορροής των ομβρίων μέσω της διοχέτευσής τους 
στον υδροφόρο ορίζοντα και συμμόρφωση της επέμβασης με το υφιστάμενο ανάγλυφο. Η τελική 
πρόταση θα αποτελεί ένα σύγχρονο και βιώσιμο σύνολο, που αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό το 
αποτέλεσμα των επιδιωκόμενων παρεμβάσεων.  

Αναλυτικότερη περιγραφή δίνεται στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση, στα υπ’ αρ. 1 έως 5 σχέδια 
της αρχιτεκτονικής μελέτης, καθώς και στο τεύχος στοιχείων απεικόνισης ακινήτου – φωτογραφικής 
αποτύπωσης. Η συνημμένη αρχιτεκτονική μελέτη έλαβε θετική γνωμοδότηση από το Συμβούλιο 
Αρχιτεκτονικής Βορείου Τομέα κατά τη συνεδρίαση της 24ης Νοεμβρίου 2020, μετά από την υπ’ α/α 
291.493/18.11.2020 αίτηση του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, κατά τα οριζόμενα στα υπ’ αρ. (3) και (10) 
σχετικά.   

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, έχοντας υπ’ όψιν το υπ’ αρ. (1) σχετικό, προτίθεται να υποβάλλει 
αποκλειστικά μία (1) πρόταση στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα Ζωής 
και Εύρυθμη Λειτουργία των Πόλεων, της Υπαίθρου και των Οικισμών» της υπ’ αρ. ΑΤ06  Πρόσκλησης με τίτλο 
«Αστική Αναζωογόνηση» του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Το ανώτατο επιλέξιμο χρηματικό ποσό της επιδιωκόμενης πράξης ανέρχεται στο ποσό των 100,00 
ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας υπαίθριου χώρου, ήτοι σε 1.800,00m2*100,00€/m2= 180.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).  

Οπότε, οποιαδήποτε δαπάνη πέραν των επιλέξιμων ποσών, όπως περιγράφονται στο υπ’ αρ. 1 
σχετικό, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, υπό την προϋπόθεση λήψης σχετικής 
απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.   

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με το υπ’ αρ. (1) σχετικό είναι η Πέμπτη 
31 Δεκεμβρίου 2020, με την επιφύλάξη τυχόν τροποποιήσεων από τα αρμόδια όργανα.   

Οπότε, με σκοπό την υποβολή της ανωτέρω πρότασης προς χρηματοδότηση Πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης» κατά τα οριζόμενα στο υπ’ αρ. (1) σχετικό, έχοντας υπ΄ όψιν την αρμοδιότητα που προκύπτει το υπ’ 
αρ. (2) σχετικό εισηγούμαστε τον ορισμό Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την τεκμηρίωση του 
Προϋπολογισμού της υπ’ αρ. 45/2020 πράξης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» ως εξής:  
Τακτικά Μέλη: Αναπληρωματικά Μέλη: 
Δήμητρα Σταύρου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, πρόεδρος Μαρία Σολωμού, Αρχιτέκτων Μηχανικός, πρόεδρος 
Παναγιώτης Αργυρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, 
μέλος 

Κατερίνα Πισιώτα, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος 

Στυλιανός Βαλής, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος Ευθύμιος Ευαγγελόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, 
μέλος 

 
 

 Η προϊσταμένη 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 

 
Kαλλιόπη Τοκάτογλου 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 
 
 

ΑΔΑ: ΨΒΡΜΩΗ8-71Π



  

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Tις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Tις διατάξεις του άρθρου 40  παρ. 1  περ. στ’  του Ν. 4735/2020 (Α’ 197), 

4. Tο υπ’ αριθμ. πρωτ. 17006/26-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Tεχνικών Υπηρεσιών  και τα διαλαμβανόμενα 

σε αυτό, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ορίζει ως Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών για την τεκμηρίωση του Προϋπολογισμού της υπ’ αρ. 45/2020 

πράξης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΕΟΥ 

ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» τα παρακάτω  μέλη: 

Τακτικά Μέλη:       Αναπληρωματικά Μέλη: 

Δήμητρα Σταύρου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, πρόεδρος  Μαρία Σολωμού, Αρχιτέκτων Μηχανικός, πρόεδρος 

Παναγιώτης Αργυρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος  Κατερίνα Πισιώτα, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος 

Στυλιανός Βαλής, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος        Ευθύμιος Ευαγγελόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 395/2020 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 30ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

30ην Νοεμβρίου 2020 

Ψυχικό, 3-12-2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μπονάτσος Χαράλαμπος,  

Γκιζελή Αλίκη 

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

Ξυριδάκης  Παντελής 

Χανακούλας Αθανάσιος 

 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΒΡΜΩΗ8-71Π
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