
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 29ην του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Τέταρτη και ώρα 12:00’ 

π.μ. ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9517/24-6-2022  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 Ξυριδάκης Παντελής  και  Χαροκόπος Παντελής. 

Τον απόντα κ. Ξυριδάκη Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Χανακούλας Αθανάσιος. 

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 1Ο Η.Δ. 
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και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού». 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 8842/15-06-2022 έγγραφο 

της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, το οποίο έχει ως ακολούθως:   

             

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ            ΑΔΑ:    
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ          201/29-6-2022 

Μαραθωνοδρόμου 95                    Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52              Αριθμ.  Πρωτ.: 9988/4-7-2022 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr 
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ΘΕΜΑ:  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την 

πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού». 

  
 

Το παραπάνω έργο ανατέθηκε στον οικονομικό φορέα «Νικόλαος Τσιλιμιδός ΕΔΕ» μετά την υπ’ αρ. 

160/15-06-2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.  

Μεταξύ του εργολάβου και του  Δήμου υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση, με αρ. πρωτ. 16482/25-10-

2021, σύμφωνα με την οποία η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του 

Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στα 50.403,02€.  

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν 180 μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 

23/04/2022 και με την πρώτη παράταση που πήρε (με την 89/2022 απόφαση Ο.Ε.) έως 22-07-2022. 

Στο έργο έχει γίνει δύο φορές διακοπή εργασιών α) από 13/01/2022 μέχρι τις 14/04/2022, βάσει της 

απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με Α.Π.:579 και β) από 05-05-2022 μέχρι τις 15-06-2022 βάσει 

της απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με Α.Π.:6440. Οι λόγοι και στις δύο διακοπές εργασιών 

ήταν ότι οι διευθυντές των σχολείων δεν επέτρεψαν να εκτελεσθούν εργασίες στις σχολικές μονάδες κατά την 

διάρκεια της καθημερινής λειτουργίας τους.  

Βάσει των ανωτέρω ο ανάδοχος του εν λόγω έργου, με το 8775/14-06-2022 αίτημά του, ζήτησε νέα 

παράταση της σύμβασης 44 ημερών, δηλαδή από 22-07-2022 που λήγει η πρώτη παράταση έως 04/09/2022, 

ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες στις θερινές διακοπές. 

Παρακαλούμε όπως εγκριθεί η ως άνω παράταση των 44 ημερών. 

 
  

 

 

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 τροποποιήθηκε  

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

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Δ Η Μ Ο Σ   Φ Ι Λ Ο Θ Ε Η Σ   Ψ Υ Χ Ι Κ Ο Υ                                        

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ    
Τερτσέτη 44, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 

Τηλ.:     213 20 14 632    

 

 
  

                       Ψυχικό, 15/06/2022 

                         Αριθ, Πρωτ. 8842
                                                                          

                         Προς : Πρόεδρο Ο.Ε. 

                               Ο Αν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
  
  
  
                                         ΒΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
                              ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΑΔΑ: ΡΟΡΕΩΗ8-Π9Ν



4. Την υπ’ αριθμ. 160/15-06-2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής,   

5. Την με αριθμ. πρωτ. 16482/25-10-2021 εργολαβική σύμβαση  

μεταξύ του εργολάβου και του  Δήμου 

6. Το με αριθμ. πρωτ. 8775/14-06-2022 έγγραφο του εργολάβου, 

         μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για 

την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού» κατά 

σαράντα τέσσερις (44) ημέρες, δηλαδή από 22/07/2022 που λήγει η πρώτη παράταση έως 04/09/2022, 

ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες στις θερινές διακοπές 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 201/2022 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 15ης Συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής  

την 29ην Ιουνίου 2022 

Ψυχικό, 4-7-2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                            ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος  

Χανακούλας Αθανάσιος 
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