
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 18ην του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

10:00’ π.μ. ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6923/13-5-2022 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 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 6ου 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 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.  Γκιζελή Αλίκη, Παπαχρόνης Γεώργιος και Ξυριδάκης Παντελής. 

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

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

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

ΘΕΜΑ  3Ο Η.Δ. 

Παράταση καταληκτικής προθεσμίας της Δημοσίας Συμβάσης με τίτλο  «Υπηρεσίες 

Πιστοποίησης Εξοπλισμού Παιδικής αναψυχής». 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:  

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ΄αριθμ. πρωτ. 6624/10-5-2022  έγγραφο της 

Τεχνικής Υπηρεσίας , το οποίο έχει ως ακολούθως : 

 
 

 O Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού έχει συνάψει δημόσια σύμβαση (βλ. υπ’ αρ. 1 σχετ.) συνολικού ποσού 

11.780,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για την εκτέλεση της υπηρεσίας του τίτλου.  

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 05/2020 μελέτη ανάθεσης της σύμβασης, η υπηρεσία αποσκοπεί στην 

εφαρμογή  των οριζόμενων στο άρθρο 11 της υα 28492/2009 (Β’ 931) όπως τροποποιήθηκε με την υα 

27934/2014 (Α΄2029) και αφορά τον ετήσιο έλεγχο του εξοπλισμού παιδικής αναψυχής ευθύνης Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού που είναι τοποθετημένος στις παιδικές χαρές, στα νηπιαγωγεία και στους παιδικούς 

σταθμούς του Δήμου.  

Μέχρι σήμερα έχει τιμολογηθεί μέρος των ανωτέρω εργασιών, ποσού 5.952,00€ υπολείπονται 

5.828,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).  

Ο ανάδοχος, με την υπ’ αρ. 6469/05.05.2022 αίτησή του (βλ. υπ΄αρ. 2 σχετικό), προτείνει παράταση 

του χρόνου περαίωσης της σύμβασης διάστημα τριών (3) μηνών, προβαλλόμενος τους εξής λόγους:  

 Πραγματοποιήθηκαν ετήσιοι έλεγχοι για το τρέχον έτος στις 19 Μαρτίου 2022 αλλά ο Δήμος 

Φιλοθέης – Ψυχικού δεν έχει αποκαταστήσει ακόμα τα ευρήματα ώστε να εκδοθούν τα τελικά 

ετήσια πιστοποιητικά ελέγχου.  

 Λόγω του ατυχήματος που συνέβη σε παιδική χαρά του Δήμου Θεσσαλονίκης την 1η Μαΐου 

2022, υπάρχει ανάγκη έκτακτων ελέγχων στον εξοπλισμό παιδικής αναψυχής Δήμου Φιλοθέης – 

Ψυχικού.   

              

Ψυχικό, 10/5/2022 
Αριθμ. Πρωτ.: 6624 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: Γραφείο Υποστήριξης  των 

Πολιτικών Οργάνων  του Δήμου 
(για Οικονομική Επιτροπή) 

epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  

Ταχ. δ/νση : Τερτσέτη 44 
 

Ταχ. κώδικας : 15451   

Πληροφορίες : Δήμητρα Σταύρου 

Τηλέφωνο : 2132014629 

Email : d.stavrou@0177.syzefxis.gov.gr  

  
ΘΕΜΑ :  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» 

Σχετ. :  1. Υπ’ αρ. πρωτ. 5952/07.05.2020 (20SYMV006667893) δημόσια σύμβαση  
2. Υπ’ αρ. πρωτ. 6469/05.05.2022 αίτημα αναδόχου 

mailto:d.stavrou@0177.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: 93ΗΛΩΗ8-ΥΙΔ



  

Οπότε, έχοντας υπ’ όψιν τους ανωτέρω λόγους και επιπροσθέτως το γεγονός ότι η Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών έχει ήδη δρομολογήσει άμεσους ελέγχους και αντικαταστάσεις τμημάτων του 

εξοπλισμού της πλατείας Δροσοπούλου στη Φιλοθέη και πιθανών και άλλων παιδικών χαρών, καθώς και 

το γεγονός ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να είναι πιο συχνοί κατά τους θερινούς μήνες που παρατηρείται 

εντατική χρήση, προτείνουμε την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας της υπ’ αρ. πρωτ. 

5952/07.05.2020 (20SYMV006667893) δημόσιας σύμβασης για τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 για λόγους προάσπισης της δημόσιας ασφάλειας.  

 

Η επιβλέπουσα 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.  

 
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 με αριθμ. πρωτ. 5952/07.05.2020 (20SYMV006667893) δημόσια σύμβαση  

5. Την με αριθμ. πρωτ. 6469/05.05.2022 αίτημα αναδόχου 

6. Την με αριθμ. 05/2020 μελέτη 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 

Εγκρίνει: 

1. Τη με αριθμ. πρωτ. : 6469/05.05.2022 αίτησή του ανάδοχου για την παράταση του χρόνου 

περαίωσης της σύμβασης για το διάστημα των τριών (3) μηνών,  

2. Τη παράταση της καταληκτικής προθεσμίας της υπ’ αρ. πρωτ. 5952/07.05.2020 

(20SYMV006667893) δημόσιας σύμβασης για τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την Τετάρτη 7 

Σεπτεμβρίου 2022 για λόγους προάσπισης της δημόσιας ασφάλειας.  
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  144/2022 

             

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 11ης Συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής την  

18ην Μαΐου 2022 

Ψυχικό, 24-5-2022 

                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

             ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

  

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος  

Ξυριδάκης Παντελής 

Χανακούλας Αθανάσιος 
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