
 
 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 15ην του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 11:00’ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15549/08-10-2021 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. 

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 πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής. 

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 τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

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

σύμβουλοι κ.κ.  Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική και Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα.  

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

Πλατάκου Ελένη. 

 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:     

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 281/15-10-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 16073/19-10-2021 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: Ω1ΤΥΩΗ8-ΠΨ4



 
 

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

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:  

 

ΘΕΜΑ  2Ο Η.Δ. 

Αποδοχή των όρων χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο  

«Ανάπλαση, ανάδειξη, αξιοποίηση Παιδικού Κήπου Φιλοθέης (Πικιώνη)» σύμφωνα με το  

Σύμφωνο Αποδοχής Όρων (Σ.ΑΠ.Ο) και την υπ’ αρ. 223.1/2021 απόφασης ένταξης του Δ.Σ.  

του Πράσινου Ταμείου. 

 

Εισηγούμενος το ανώτερο θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη των μελών του Συμβουλίου το με αριθμ. πρωτ. 15332/6-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Τεχνικής Υπηρεσίας, το οποίο έχει ως ακολούθως:  

 

ΘΕΜΑ 
 

: 
 
 
 

Εισήγηση για αποδοχή των όρων χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο 

«Ανάπλαση, ανάδειξη, αξιοποίηση Παιδικού Κήπου Φιλοθέης (Πικιώνη)» σύμφωνα με το 

Σύμφωνο Αποδοχής Όρων (Σ.ΑΠ.Ο) και την υπ’ αρ. 223.1/2021 απόφασης ένταξης του Δ.Σ. 

του Πράσινου Ταμείου 

Σχετ. :  1. Υπ’ αρ. πρωτ. 5784/01.09.2020 (9ΞΥΥ46Ψ844-Υ10) Β’ πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

στο Πράσινο Ταμείο 

2. Υπ’ αρ. πρωτ. 001260/25.02.2021 πρόταση του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού για 

χρηματοδότηση της πράξης του τίτλου  

3. Υπ’ αρ. πρωτ. 223.1.1/29.09.2021 (980Δ46Ψ844-2ΘΡ) απόφαση ένταξης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (αρ. πρωτ. Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού: 

15041/30.09.2021) 

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού υπέβαλε στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» το υπ’ αρ. (2) σχετικό με προϋπολογισμό 620.000,00 

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).   

Τα αρμόδια όργανα του Πράσινου Ταμείου, αφού αξιολόγησαν την υποβληθείσα πρόταση και τα 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  
Ταχ. δ/νση : Τερτσέτη 44  
Ταχ. κώδικας : 15451 ΠΡΟΣ: Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων Δήμου (για Οικονομική 
Επιτροπή) 
epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr 

Πληροφορίες : Δήμητρα Σταύρου 
Τηλέφωνο  : 2132014629 
e-mail : d.stavrtou@0177.syzefxis.gov.gr 
  
  ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Δημάρχου 

2. Γραφείο Γεν. Γραμματέως  
3. Γραφείο Αντιδημάρχου Δομημένου 

Περιβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξη 

  
  
  

ΑΔΑ: Ω1ΤΥΩΗ8-ΠΨ4



 
 

συμπληρωματικά στοιχεία της, την προώθησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου 

και στη συνέχεια εκδόθηκε το υπ΄αρ. (3) σχετικό με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης 368.324,00 

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τους όρους της οικειάς πρόσκλησης.  

Με την υπ’ αρ. 22/24.02.2021 (6ΥΡΟΩΗ8-Χ59) απόφαση Δ.Σ. Φιλοθέης – Ψυχικού έχει εγκριθεί η 

κάλυψη του επιπλέον ποσού της δαπάνης του έργου του τίτλου, από ιδίους πόρους της 

αναθέτουσας αρχής. Το ποσό που θα βαρύνει τους ιδίους πόρους θα διαμορφωθεί μετά τη 

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου και έχει 

ανώτατο όριο τα 251.676,00€, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.  

Με την ίδια απόφαση έχει εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού να υπογράφει όλα τα 

έγγραφα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση του έργου του τίτλου από το Πράσινο Ταμείο.  

Τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί και έχουν υποβληθεί στο Πράσινο Ταμείο έως σήμερα είναι τα 

εξής: 

 

Οπότε, σύμφωνα με την υποπερίπωση η της περίπτωσης  i της παρ. 1 του άρθρου 

72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), η Οικονομική Επιτροπή, έχοντας υπ’ όψιν τα οριζόεμενα στην υπ’ 

αρ. 22/24.02.2021 (6ΥΡΟΩΗ8-Χ59) απόφαση Δ.Σ. Φιλοθέης – Ψυχικού, περί κάλυψης του 

επιπλέον ποσού πέραν του επιλέξιμου και περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου Φιλοθέης – 

Ψυχκού να υπογράφει ως νόμιμος εκπρόσωπος όλα τα σχετικά με τη χρηματοδότηση έγγραφα, 

καλείται να αποφασίσει την αποδοχή της χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου για την 

εκτέλεση του επιδιωκόμενου έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ΠΙΚΙΩΝΗ)» έως το ποσό των 368.324,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) σύμφωνα με τους όρους αρ. πρωτ. 5784/01.09.2020 

(9ΞΥΥ46Ψ844-Υ10) Β’ πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, της υπ’ αρ. πρωτ. 

ΕΓΓΡΑΦΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Α.Π. ΗΜΕΡΟΜ ΑΔΑ

Εγκεκριμένο ρυμοτομικό Φιλοθέης  (Α' 349/1932) 21-Σεπ-32

Χαρακτηρισμός ως παιδική χαρά (Δ' 22/1960) 7-Δεκ-59

Χαρακτηρισμός ως νεώτερο μνημείο (Β' 514/1983) 19-Ιουλ-83

Εξαίρεση από διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού (ΣΥΠΟΘΑ 4η/24.05.2018) 8083 27-Ιουν-18

Eξαίρεση από διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού (απόφ. ΔΣ) 195 29-Αυγ-18 Ψ7Ζ8ΩΗ8-8ΚΡ

Έγκριση από ΥΠΠΟΑ (721629/81953/6097/24.12.2020) 382 11-Ιαν-21 ΩΣ1Σ4653Π4-31Ω

Έκθεση τεκμηρίωσης σκοπιμότητας 2513 17-Φεβ-21

Κτηματολογικό διάγραμμα 051420316001 / 0 / 0 4900 18-Φεβ-21

Κτηματολογικό φύλλο 051420316001 / 0 / 0 4899 18-Φεβ-21

Βεβαίωση οικονομικής υπηρεσίας για χρηματοδότηση 2527 18-Φεβ-21

Θεώρηση αποσπάσματος ρυμοτομικού από ΥΔΟΜ 22-Φεβ-21

Φωτογραφική αποτύπωση 2793 22-Φεβ-21

Απαλλαγή από ΜΠΕ/ΠΠΔ (ΠΕΧΩΣ 5771/29.01.2021) 2858 23-Φεβ-21

Έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης (απόφ. ΟΕ) 36 23-Φεβ-21 Ψ7ΔΠΩΗ8-ΓΘ1

Προϋπολογισμός 620.000,00€ 24-Φεβ-21

Έγκριση συμμετοχής με ιδίους πόρους & έγκριση εργασιών (απόφ. ΔΣ) 22 24-Φεβ-21 6YΡΟΩΗ8-Χ59

Τοπογραφικό 1:1000 θεωρημένο από ΥΔΟΜ 25-Φεβ-21

Υποβολή αίτησης σε Πράσινο Ταμείο .001260 25-Φεβ-21

Θετική γνωμοδότηση Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής 547 23-Μαρ-21

Έγκριση κοπής δέκα (10) δέντρων (αποφ. ΕΠΖ) 57 6-Απρ-21 Ω312ΩΗ8-ΘΔΗ

Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας 291918 17-Σεπ-21

Απόφαση ένταξης σε Πράσινο Ταμείο 223.1.1/29.09.2021 15041 30-Σεπ-21 980Δ46Ψ844-2ΘΡ

ΑΔΑ: Ω1ΤΥΩΗ8-ΠΨ4



 
 

223.1.1/29.09.2021 (980Δ46Ψ844-2ΘΡ) απόφασης ένταξης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Πράσινου Ταμείου και του σχεδίου Συμφώνου Αποδοχής Όρων (Σ.ΑΠ.Ο.) που αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας.  

  
 

Η προϊσταμένη  
Τμήματος Μελετών 

 
Δήμητρα Σταύρου 

Αρχιτέκτων μηχανικός ΑΠΘ, ΜArch, 
MEnv 

H προϊσταμένη 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

Καλλιόπη Τοκάτογλου 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 
 
Παρακαλώ τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά .  
 

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. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 15332/6-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Την αποδοχή των ορών χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση, 

ανάδειξη, αξιοποίηση Παιδικού Κήπου Φιλοθέης (Πικιώνη)» σύμφωνα με το Σύμφωνο 

Αποδοχής Όρων (Σ.ΑΠ.Ο) και την υπ’ αρ. 223.1/2021 απόφασης ένταξης του Δ.Σ. του Πράσινου 

Ταμείου, ως αναφέρονται στην εισήγηση και οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος στο 

αποφασιστικό της παρούσας απόφασης. 

2. Εξουσιοδοτεί τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου κ. Γαλάνη Δημήτριο, Δήμαρχο Φιλοθέης-Ψυχικού, 

για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου, καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 281/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 24ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

15ην Οκτωβρίου 2021 

Ψυχικό, 19-10-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                       ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

     ΤΑ ΜΕΛΗ   

    Γκιζελή Αλίκη  

    Μπονάτσος Χαράλαμπος   

    Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

    Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

ΑΔΑ: Ω1ΤΥΩΗ8-ΠΨ4
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