
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 8ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30΄ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3337/4-3-2022 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. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Ξυριδάκη Παντελή, 

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 τέσσερις (4) και απόντες τρείς (3) ήτοι οι κ.κ Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Ξυριδάκης 

Παντελής και Χαροκόπος Παντελής. 

Την απούσα κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα. 

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.  Γκιζελή Αλίκη, Παπαχρόνης Γεώργιος και Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα. 

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

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

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ. 

Παράταση καταληκτικής προθεσμίας κατάθεσης φακέλων συμμετοχής για τον  ανοικτό 

αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων άνω των ορίων με απονομή βραβείων με τίτλο: 

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ». 

 

Εισηγούμενος το ανώτερο θέμα ο Πρόεδρος είπε : 

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 3166/02-03-2022 έγγραφο της  

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το  οποίο έχει ως ακολούθως: 

 

 

O Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού διενεργεί ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων 
άνω των ορίων με απονομή βραβείων με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ». 

Αντικείμενο του επιδιωκόμενου έργου είναι η ανάπλαση των πλατειών Γρηγορίου Λαμπράκη, 
Ελευθερίας, Ηρώων 1821, η αξιοποίηση του ανοικτού χώρου στη συμβολή των οδών Θ. Σοφούλη και 

Σπετσών, η βελτίωση της προσβασιμότητας στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Μεσογείων και στο 
τοπικό οδικό δίκτυο και η βελτίωση του μοντέλου οδών ήπιας κυκλοφορίας των οδών Κωστή Παλαμά 

– Θεμιστοκλέους – Θ. Σοφούλη – Ρ. Φεραίου – Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ – Μπουμπουλίνας – 

Ξάνθου. Στόχος του διαγωνισμού είναι η επιλογή βραβευμένου μελετητή για την περαιτέρω 
επεξεργασία της μελέτης του επιδιωκόμενου έργου, όπως αυτό αναλύεται στο υπ΄αρ. 01.2020 

Τεύχος Πληροφοριακών Στοιχείων της παρ. 4.1.4 της αναλυτικής προκήρυξης (υπ’ αρ. 1 σχετικό). 
Σύμφωνα με το άρθρο 14.2 της αναλυτικής προκήρυξης (υπ’ αρ. 1 σχετικό), ως 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής Φακέλων Συμμετοχής στη διοργανώτρια αρχή έχει οριστεί η 

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022, ώρα 14:30.  
Η διαγωνιστική αρχή υπέβαλλε στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας αίτημα για τον ορισμό τριών από τα πέντε μέλη της Κριτικής Επιτροπής με το υπ’ αρ. 
πρωτ. 18880/03.12.2021 έγγραφο, ήτοι εντός της προθεσμίας του άρθρου 6.2 της αναλυτικής 

προκήρυξης (υπ’ αρ. 1 σχετικό). Η προβλεπόμενη κλήρωση διενεργήθηκε στις 24.02.2022 σύμφωνα 
με το πρακτικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που διαβιβάστηκε στο Δήμο Φιλοθέης – 

Ψυχικού με το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19634/128/28.02.2022 έγγραφο (αρ. πρωτ. Δήμου 

              

              Ψυχικό 02/03/2022 

                               Α.Π.: Εισερχ. 3166 
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ΘΕΜΑ :  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ» 

Σχετ. :  1. Υπ’ αρ. πρωτ. 18552/30.11.2021 (20PROC009664490) αναλυτική προκήρυξη  

2. Υπ’ αρ. πρωτ. 18880/03.12.2021 αίτημα για ορισμό κριτών από κατάλογο ΥΠΕΝ 
3. Υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19634/128/28.02.2022 διαβιβαστικό κλήρωσης (αρ. 

πρωτ. Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού: 3061/01.03.2022) 
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Φιλοθέης – Ψυχικού 3061/01.03.2021).  
Σε συνέχεια του από 24.02.2022 πρακτικού κλήρωσης των τριών εκ των πέντε μελών 

της Κριτικής Επιτροπής, το οποίο απεστάλη στην διοργανώτρια αρχή στις 28.02.2022, ο Δήμος 
Φιλοθέης – Ψυχικού οφείλει να συγκροτήσει την Κριτική Επιτροπή του άρθρου 1.5 της αναλυτικής 

προκήρυξης (υπ’ αρ. 1 σχετικό) με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως προβλέπεται στην 

υποπερ. i της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (Α΄87). Αφού συσταθεί η Κριτική 
Επιτροπή με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, θα 

αποσταλλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. Η δημοσίευση στο ΦΕΚ πραγματοποιείται μετά 
από τον απαιτούμενο νομικό έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας του Εθνικού Τυπογραφείου.  

Σύμφωνα με το άρθρο 6.3 της αναλυτικής προκήρυξης (υπ’ αρ. 1 σχετικό), η απόφαση 
συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής, μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, θα πρέπει να ανακοινωθεί 

τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των Φακέλων 

Συμμετοχής.  
Συνεπώς, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της παρ. 6.3 της αναλυτικής 

προκήρυξης (υπ’ αρ. 1 σχετικό) προτείνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης 
των Φακέλων Συμμετοχής του ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με απονομή 

βραβείων με τίτλο «Ανάδειξη Ταυτότητας Νέου Ψυχικού» έως την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, 

ώρα 14:30.  
Η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της διαγωνιστικής διαδικασίας δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) και στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 
4.6 της αναλυτικής προκήρυξης.    

 
Η προϊσταμένη  

Τμήματος Μελετών 

Ο προϊστάμενος 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

  
  

 
Δήμητρα Σταύρου Στέλιος Βαλής 

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, ΜΑrch, MEnv Πολιτικός Μηχανικός 
 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 

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. Tο υπ’ αριθμ. 3166/02-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

5. Tο υπ’ αριθμ. πρωτ. 18552/30.11.2021 (20PROC009664490) αναλυτική προκήρυξη, 

6. Tο υπ’ αριθμ. πρωτ. 18880/03.12.2021 αίτημα για ορισμό κριτών από κατάλογο ΥΠΕΝ, 

7. Tο υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19634/128/28.02.2022 διαβιβαστικό κλήρωσης (αρ. πρωτ. 

Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού: 3061/01.03.2022) 

                                                         μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

    Εγκρίνει την  παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των Φακέλων 

Συμμετοχής του ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με απονομή βραβείων με 

τίτλο «Ανάδειξη Ταυτότητας Νέου Ψυχικού» έως την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, ώρα 14:30.  

     Η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της διαγωνιστικής διαδικασίας δημοσιεύεται 



  

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) και στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 

4.6 της αναλυτικής προκήρυξης.    

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 70/2022 

             Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής την  

8ην Μαρτίου 2022 

Ψυχικό, 14-3-2022 

                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα  

              
              ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 


