
  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την  10ην  του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11:00΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  2078/5-2-2021 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. 

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. 

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, Γκιζελή Αλίκη, Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα και Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική. 

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

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

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 
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ΘΕΜΑ  11Ο Η.Δ. 

Παράταση της υπ. αριθμ. πρωτ. 16546/19-11-2020 σύμβασης με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣHΜΕΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

(WiFi 4EU) ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ». 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, αφού υπέβαλλε αίτηση, ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες για την 

πρωτοβουλία WiFi4EU, επιλέχθηκε ως δικαιούχος της πρωτοβουλίας WiFi4EU και υπέγραψε στις 19-12-2018 την υπ’ 

αριθμ. ΙΝΕΑ/CEF/WiFi4EU/1-2018/003134-004486 συμφωνία επιχορήγησης, στο πλαίσιο του μηχανισμού 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) – WiFi4EU με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων, δυνάμει των 

εξουσιών που του έχει αναθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η πρωτοβουλία WiFi4EU προωθεί την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε συνδεσιμότητα WiFi σε 

δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτήρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και μουσεία σε δήμους σε 

ολόκληρη την Ευρώπη. Η πρωτοβουλία παρέχει στους δήμους τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για κουπόνια 

αξίας δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €). 

Τα κουπόνια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση εξοπλισμού WiFi σε δημόσιους χώρους 

εντός των ορίων του Δήμου 

Κατόπιν τούτων συντάχθηκε η υπ΄αρ. 14/2020 μελέτη από την Δ/νση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (με αρ.CPV 32420000-3/εξοπλισμός δικτύου) με προϋπολογισμό 14.999,04€ και μετά από τις 

νόμιμες διαδικασίες η ανάθεση έγινε στην εταιρεία «UTELIT Ε.Π.Ε.». 

  Η δαπάνη θα βάρυνε τον Κ.Α. 10.7135.0008 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 

Υπογράφηκε η υπ΄αρ. 16546/19-11-2020 σύμβαση διάρκειας δύο μηνών από την υπογραφή της (ήτοι έως 

και την 19η-01-2021) για ποσό 14.999,04 (με τον Φ.Π.Α.) για την εγκατάσταση δέκα (10) σημείων ασύρματης 

πρόσβασης (Access Points). 

Τα σημεία είναι σε υπαίθριους χώρους σε συμφωνία με τις τεχνικές απαιτήσεις της Συμφωνίας. Συγκεκριμένα 

επτά (7) από αυτά στην πλατεία Αγίας Σοφίας στο Νέο Ψυχικό και τα υπόλοιπα τρία (3) στην πλατεία Βασιλέως 

Γεωργίου (Blue Bell) στο Ψυχικό.        

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Οι αντίξοες συνθήκες που επικρατούν αυτήν την περίοδο λόγω του COVID-19 και των περιορισμών στις κινήσεις και 

τις παραδόσεις των υπηρεσιών είχαν σαν αποτέλεσμα την μη έγκαιρη παράδοση internet feed ΟΤΕ στην πλατεία 

Αγίας Σοφίας αλλά και την ολοκληρωμένη εγκατάσταση στο Blue Bell. 

 

Κατόπιν τούτων ο ανάδοχος, εμπρόθεσμα κατέθεσε αίτημα στις 18-01-2021 που πήρε αρ. πρ.938/18-01-

2021 σύμφωνα με το οποίο αιτείται την παράταση εργασιών προκειμένου να παραδώσει σε λειτουργία τις 

εγκαταστάσεις. 

  Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (αρ. 217 του Ν. 4412/2016) και αφού πραγματικά ισχύουν όλες οι 

δυσκολίες που όλοι μας γνωρίζουμε αυτή την περίοδο, η Υπηρεσία μας προτείνει και εισηγείται την παράταση της 

παράδοσης των εγκαταστάσεων για έναν (1) επί πλέον μήνα ήτοι έως την 19η-02-2021.   

 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
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Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 

με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016, 

5. Το υπ. αρίθμ. πρωτ. 938/18-01-2021 αίτημα του αναδόχου, 

6. Την από 19-12-2018 συμφωνία επιχορήγησης του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στο πλαίσιο του μηχανισμού 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) – WiFi4EU με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων, 

δυνάμει των εξουσιών που του έχει αναθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

7. Την υπ΄αριθμ. 16546/19-11-2020 σύμβαση, 

8. Την υπ΄αρίθμ.  14/2020 μελέτη από την Δ/νση Προγραμματισμού,Οργάνωσης & Πληροφορικής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την Παράταση της υπ. αριθμ. πρωτ. 16546/19-11-2020 σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣHΜΕΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (WiFi 4EU) ΙΣΤΟΡΙΚΟ-

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», κατά ένα (1) μήνα ήτοι έως 19/2/2021. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 22/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

10ην Φεβρουαρίου 2021 

Ψυχικό, 19-2-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μπονάτσος Χαράλαμπος,  

Γκιζελή Αλίκη 

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

Ξυριδάκης Παντελής 

Χανακούλας Αθανάσιος 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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