
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 20-2-2019   2ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 
Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95), 

σήμερα την 20ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, συνήλθε, 

παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 1881/15-2-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί 

των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

ΘΕΜΑ  24ο Η.Δ. 

Εξειδίκευση πίστωσης για την υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής εκπαίδευσης κατά του σχολικού 

εκφοβισμού με σκυλοθεραπεία στα σχολεία του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων 

παρόντες ήταν δέκα επτά (17) και απόντες δέκα (10) ήτοι: οι κ.κ. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος 

Βύρων-Παύλος, Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία, Μπετροσιάν Άλεξ, Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα, 

Συμεωνίδου Χαρίκλεια, Καβαλάρης Ιωάννης, Γαλάνης Δημήτριος, Παπαχρόνης Γεώργιος και Ζέππου-Χαρλαύτη 

Ελένη. 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία 
Λάβδα Ελένη 

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Καριώτης Αλέξανδρος 
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Κομνηνού-Κούμπα Άννα  
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Παπαγεωργίου Λεωνίδας 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 
Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Μαναός Δημήτριος 
Χριστοδούλου Γαβριέλλα  

Κανελλάκης Νικόλαος  
Χαροκόπος Παντελής 

Δελακουρίδης Ιωάννης 

Ζερβός Νικόλαος 
Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 

 
 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος 
Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία 

Μπετροσιάν Άλεξ  

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να 
Συμεωνίδου Χαρίκλεια 

Καβαλάρης Ιωάννης 
Γαλάνης Δημήτριος 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 
 

            

ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

(προσθήκη ενδεικτικού προϋπολογισμού 
στο αποφασιστικό) 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  7ΧΞΦΩΗ8-ΞΟΛ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.: 34/20-2-2019 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:  2530/27-2-2019 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  
τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη και Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος προσήλθαν 

στις ανακοινώσεις. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος 

Η.Δ. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζερβός Νικόλαος και Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη απεχώρησαν κατά 

την συζήτηση του 4ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαροκόπος Παντελής απεχώρησε μετά τη ψήφιση του 24ου θέματος Η.Δ. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού 

κ. Πασσά-Χρήστου Ελένη και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού κ. Παλτζόγλου 

Ευφημία-Ελένη. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος.  

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

H  Διεύθυνση μας  προτίθεται να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα κοινωνικής εκπαίδευσης στους μαθητές του 

Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού κατά του σχολικού εκφοβισμού, του ρατσισμού και της κακοποίησης οποιασδήποτε 

μορφής με την βοήθεια Σκύλου Θεραπείας. Το πρόγραμμα θα είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων και έχει σαν στόχο να διδάξει στα παιδιά την έννοια της υγιούς συνύπαρξης τόσο με 

τους ανθρώπους όσο και με τα ζώα, προσφέροντας τους δημιουργική δραστηριότητα και θέτοντας τις βάσεις 

ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα παραβατικές συμπεριφορές, αλλά και μαθαίνοντάς τα να είναι ασφαλή γύρω 

από τους ανθρώπους, αλλά και γύρω από τα ζώα. 

Για την υλοποίηση του προγράμματος απαιτείται δαπάνη ποσού 5.000,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου  

Φ.Π.Α.) για παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τη με αριθ. 2/2019 μελέτη. 

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ΄αρ. 

311/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ΄αρ. 120262/37865/30.1.2019 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγγράφηκε στον Κ.Α. 15.6473.0007 με  τίτλο 

«Έξοδα οργάνωσης δράσεων για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση φαινομένων Σχολικής Βίας και 

Εκφοβισμού» πίστωση ύψους 5.000,00€. 

 

Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018: 

«1. Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό 

πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση 

της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται 

προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η 

απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του 

δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, 

όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο 

αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού. 

2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του 

άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 

του Ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως 
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όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο 

δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.» 

 

Λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. 15.6473.0007 με τίτλο 

« Έξοδα οργάνωσης δράσεων για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» 

είναι γενική, παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της για την υλοποίηση ενός  προγράμματος κοινωνικής 

εκπαίδευσης κατά του σχολικού εκφοβισμού με σκυλοθεραπεία στα σχολεία του Δήμου Φιλοθέης - 

Ψυχικού  

Το ποσό της συνολικής δαπάνης για τη υλοποίηση του προγράμματος,  σύμφωνα με το σκεπτικό και τον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της αρ. 2/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού 

και Αθλητισμού ανέρχεται στα 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον κωδικό Κ.Α. 

15.6473.0007  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2019. 

Η ανάθεση εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα απαιτηθούν, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 

4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018). 

 
Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

    

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1 περ. ε', 65 & 67 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 και 2 του Ν.4555/2018, 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του άρθρου 

202 του Ν. 3463/2006, καθώς και του άρθρου 70 παράγραφος 3  και  του  άρθρου  94  παρ. 4 περίπτωση 

30 του Ν. 3852/2010, 

5. Το γεγονός ότι η ανάθεση εκτέλεσης των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018), 

6. Την υπ΄αρ. 311/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ΄αρ. 

120262/37865/30.1.2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

7. Την υπ’ αριθμ. 2/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την εξειδίκευση πίστωσης για την υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής εκπαίδευσης κατά του σχολικού 

εκφοβισμού με σκυλοθεραπεία στα σχολεία του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, συνολικού ποσού 5.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της οποίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2019 

μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχει ως ακολούθως: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

CPV : 80000000-4 
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Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
1

ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.) 

ΑΞΙΑ 
με Φ.Π.Α. 

1 

1. Οδηγός Υλοποίησης του 
Προγράμματος. Επικοινωνία με τα 
σχολεία του Δήμου και αποστολή 
σχετικού ενημερωτικού υλικού το 
οποίο περιλαμβάνει υλικό για τους 
γονείς, τους εκπαιδευτικούς και όλα τα 
νόμιμα έγγραφα που απαιτούνται για 
την συμμετοχή των παιδιών. 
2. Συντονισμός και οργάνωση του 
πλάνου εφαρμογής του 
προγράμματος, ημερομηνίες, ώρες 
κλπ. 
3. Συλλογή και αξιολόγηση των 
αιτήσεων και λοιπών εγγράφων. 
4. Γραμματειακή Υποστήριξη 

 

Υπηρεσία 1 200,00€ 248,00€ 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
2

Ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.) 

ΑΞΙΑ 
με Φ.Π.Α. 

2 

1. Προετοιμασία της ομάδας, του 
εκπαιδευτικού υλικού (όπου 
εφαρμόζεται).  

2. Προετοιμασία του σκύλου 
θεραπείας (καλλωπισμός, 
κτηνιατρικός έλεγχος, εφαρμογή 
εκπαίδευσης, προθέρμανση και 
αποθεραπεία) για την διεξαγωγή 
του προγράμματος. 

3. Εφαρμογή του Workshop το οποίο 
διαρκεί περί τα 60 λεπτά και στο 
οποίο συμμετέχουν τα παιδιά σε 
γκρουπ και η δασκάλα τους ως 
παρατηρητής. 

Υπηρεσία  1 3.632,26€ 4.504,00€ 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
3

Ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.) 

ΑΞΙΑ 
με Φ.Π.Α. 

3 

1. Μελέτη και σύνταξη σύντομης 
αξιολόγησης του προγράμματος  

2. Επίδοση όλων των παραδοτέων 
εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία 
του  Δήμου και ολοκλήρωση του 
προγράμματος 

Υπηρεσία  1 200 248,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 4.032,26€ 

ΦΠΑ 24% 967,74€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 5.000,00€ 

Η ανάθεση εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα απαιτηθούν, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 

4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018). 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  34/2019 
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Από το πρακτικό της 2ης Συνεδριάσεως του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

20ην- 2- 2019 ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

Ψυχικό,  27-2-2019 ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΙΖΕΛΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 

 

ΑΔΑ: 7ΧΞΦΩΗ8-ΞΟΛ


		2019-03-07T12:00:49+0200
	Athens




