
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 13ην του μηνός Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11.00΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5309/8-4-2022 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 πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ Παπαχρόνης Γεώργιος και Χαροκόπος 

Παντελής. 

Τον απόντα κ. Παπαχρόνη Γεώργιο αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα. 

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 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. 

             

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ               ΑΔΑ:  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           108/13-4-2022 

Μαραθωνοδρόμου 95                    Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52              Αριθμ.  Πρωτ.: 5699/15-4-2022 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΨΩΛΦΩΗ8-ΒΕΛ



  

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

σύμβουλοι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής και  Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα. 

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

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 10ο Η.Δ. 

Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – Παράτασης της Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. 

 

Εισηγούμενoς το ανωτέρω θέμα o Πρόεδρος είπε:  

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ΄αριθμ πρωτ. 3836/14-3-2022      

έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, το οποίο έχει ως ακολούθως :  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Ψυχικό 14/03/2022 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                      Α.Π.: Εισερχ. 3836 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                              Ημ/νία Αποστολής: 14/03/2022 

Ταχ. Δ/νση : ΤΕΡΤΣΕΤΗ 44  

Ταχ. Κώδικας : 15451  
Πληροφορίες : Πισιώτα Αικατερίνη  

Τηλέφωνο : 2132014631                                                                      
fax : 2106711475  

e-mail : k.pisiota@0177.syzefxis.gov.gr                                               

 
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΤΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ KAI ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

ΨΥΧΙΚΟΥ» 

 
Έχοντας  υπόψη : 

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει. 

2. Την με αρ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο «Έγκριση της 121 /2018 απόφασης του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 

3. Του ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή 

στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει. 

4. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις . 

5. Του ν. 4129/2013 (Α 52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το ελεγκτικό συνέδριο» όπως 

τροποποιήθηκε  και ισχύει. 

ΑΔΑ: ΨΩΛΦΩΗ8-ΒΕΛ



  

6. Του ν. 4700/2020 (Α 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 

διατάξεις» 

7. Του ν. 4270/2014 (Α 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό 

και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει. 

8. Του ν. 4281/2014 (Α 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει. 

9. Του άρθρου 132 του ν. 4714/2020 (Α 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων 

ΟΤΑ α και β βαθμου».  

10. Την από 08/03/2019 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και 

του δήμου Φιλοθέης Ψυχικού με τίτλο : «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού» 

11. Το από 24/02/2022 Πρακτικό 1 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τη συμφωνία της 

επιτροπής για παράταση της προγραμματικής σύμβασης μέχρι τις 08/08/2023. 

12. Την από 05-11-2021 βεβαίωση περαίωσης εργασιών. 

13. Το με αρ. πρωτ. 3355/04-03-2022  έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Φιλοθέης - Ψυχικού σχετικά με την παράταση της προγραμματικής σύμβασης 

14. Την με αριθμό 177/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε 

το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2022 (ΑΔΑ: Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5)  

15. Τη με αριθμό 179/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο 

Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και προβλέφθηκε το ποσό 

χρηματοδότησης του έργου (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ). 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

 Με την υπ’ αριθμ. 283/18-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν οι όροι της 

διακήρυξης και με την υπ’ αρ.299/30-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η σύσταση 

Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Με την υπ’ αριθμ. 318/2018 (ΑΔΑ: 6Η6ΑΩΗ8-ΘΕΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 

σύναψη και οι όροι του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης. Στις 08/03/2019 υπογράφηκε η 

προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Αττικής. 

Με την υπ’ αριθμ. 27/2020 (ΑΔΑ: 6ΕΞ4ΩΗ8-ΠΔ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 

31-01-2020 Πρακτικό Ι της διαδικασίας διαγωνισμού του έργου και αναδείχθηκε ως προσωρινός Ανάδοχος 

ο φορέας «ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ». 

Με την υπ’ αριθμ. 157/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της 

διαδικασίας διαγωνισμού του έργου και αναδείχθηκε ως προσωρινός Ανάδοχος ο φορέας «ΒΑΡΝΑΛΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ». 

Με την υπ’ αριθμ. 309/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της 

δημοπρασίας και αναδείχθηκε ανάδοχος η εταιρεία «ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 

57,12%. 

Η Εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις 09-04-2021 (αρ. πρ. 5835) για το ποσό των 257.305,52€ 

ΑΔΑ: ΨΩΛΦΩΗ8-ΒΕΛ



  

Η περαίωση πραγματοποιήθηκε στις 05/11/2021. 

Η Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφηκε στις 08/03/2019 έχει ισχύ για τριάντα έξι (36) μήνες μέχρι 

τις 08/03/2022. Συνεπώς θα πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης για να 

συμπεριληφθούν ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου (15 μήνες), ο χρόνος της οριστικής 

παραλαβής (1 μήνας) και ο χρόνος έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής (1 μήνας).   

Μετά τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της από 08/03/2019 προγραμματικής σύμβασης 

προτείνεται παράταση έως τις 08/08/2023. 

Μετά τα παραπάνω αποστέλλουμε σχέδιο τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης με 

χρονοδιάγραμμα και παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει την σύναψη των όρων 

τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου 

Φιλοθέης- Ψυχικού για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού» ούτως ώστε αυτή 

να λήγει στις 08/08/2023.                                  

O αναπληρωτής  Προϊστάμενος  Δ/νσης Τ.Υ. 

                              
                                                                                    Στέλιος Βαλής 

                                                                               Πολιτικός  Μηχανικός 
 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής 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. Την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 3836/14-3-2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας,     

5. Τις  υπ’ αριθμ. 283/2019, 318/2018, 27/2020 157/22020 και 309/2020 20604/2022   

αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

6. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 58359-4-2021 Εργολαβική Σύμβαση   

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την σύναψη των όρων τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου 

Φιλοθέης Ψυχικού» μέχρι τις  08/08/2023. 

  

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΩΛΦΩΗ8-ΒΕΛ



  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 108/2022 

             Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 8ης Συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής την  

13ην Απριλίου 2022 

Ψυχικό, 15-4-2022 

                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Ξυριδάκης Παντελής  

Χανακούλας Αθανάσιος  

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα  

 

                 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΩΛΦΩΗ8-ΒΕΛ


		2022-04-18T10:01:13+0300
	Athens




