
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 8-5-2018   6ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

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

σήμερα την 8ην του μηνός  Μαΐου του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος και του 

Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5453/4-

5-2018 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. και Ε.Η.Δ. 

ΘΕΜΑ  3ο Η.Δ. 

Έγκριση : (α) Για την Υποβολή Πρότασης και Αποδοχή της Χρηματοδότησης από το πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της πράξης «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2018», 

(β) Της κάλυψης από ίδιους πόρους του Δήμου της τυχόν διαφοράς πέραν του ποσού 

χρηματοδότησης του προγράμματος, και 

(γ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για να υπογράψει την αίτηση και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο 

για την υποβολή της πρότασης και την αποδοχή της χρηματοδότησης. 

 

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. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Καριώτης 

Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Ζερβός Νικόλαος, Κανελλάκης Νικόλαος, 

Χαροκόπος Παντελής, Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα, Καβαλάρης Ιωάννης και Παπαχρόνης Γεώργιος. 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Ζαφρακοπούλου – Δανιήλ Σοφία 
Λάβδα Ελένη 

Τρέζου Μαρία-Ελένη 
Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος 

Κομνηνού – Κούμπα Άννα 
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Μπετροσιάν Άλεξ  

Παπαγεωργίου Λεωνίδας 
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

Μαναός Δημήτριος 
Χριστοδούλου Γαβριέλλα  

Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 

Δελακουρίδης Ιωάννης 
Συμεωνίδου Χαρίκλεια 

Γαλάνης Δημήτριος 

Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

Καριώτης Αλέξανδρος 

Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Ζερβός Νικόλαος 
Κανελλάκης Νικόλαος 

Χαροκόπος Παντελής 
Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα 

Καβαλάρης Ιωάννης 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  :  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.:  106/8-5-2018 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:   5972/17-5-2018 
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΩΡΝΑΩΗ8-0ΒΖ



 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος προσήλθε στις ανακοινώσεις. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Γκιζελή-Παπαθεοδώρου Αλίκη απεχώρησε κατά την συζήτηση του 4ου θέματος 

Η.Δ. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού κ. Πασσά-Χρήστου 

Ελένη. 

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

Γεώργιος.  

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Σε συνέχεια της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ του Υπ. Εσωτερικών Αρ. Πρωτ. 5133/23.02.2018 και με αρ. πρωτ. 

10313/04.04.2018 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ο Δήμος δύναται να ζητήσει χρηματοδότηση για την 

επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης, που στόχο 

έχει τη βελτίωση των υποδομών της Α/βαθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης. 

 Επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση είναι: 

• Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων. 

• Συναφείς δράσεις (ενδεικτικά αναφέρονται) : 

 Κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών 

στον χώρο του σχολείου 

 Παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την προσέλευση και 

πρόσβαση στα σχολικά κτίρια, ήτοι διαγραμμίσεις οδών, τοποθέτηση ανακλαστικών οδοστρώματος και 

εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας των οχημάτων και πινακίδων 

σήμανσης. 

Οι δαπάνες των δράσεων που πραγματοποιούνται από τις σχολικές επιτροπές είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον η 

χρηματοδότηση του Δήμου δεν ξεπερνά το ποσό που αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 13172/24.03.1995 (Β’ 217) 

Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

 

Η Τεχνική Υπηρεσία έχει συντάξει σχετική μελέτη με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 2018» με προϋπολογισμό μελέτης δημοπράτησης 500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Σύμφωνα με την ανωτέρω Πρόσκληση: α) το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για τον Δήμο μας είναι 

133.500,00 €, και β) στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί, το Δημοτικό 

Συμβούλιο θα πρέπει να δηλώνει στην παραπάνω απόφασή του, ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει. 

 

Συνεπώς: α) υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης της ανωτέρω πρότασης ύψους 500.000,00 € από το 

πρόγραμμα έως του ποσού των 133.500,00€, και β) μετά τη δημοπράτηση, αναλόγως με την μέγιστη έκπτωση που 

θα δοθεί στη δημοπρασία και μόνον εφόσον τυχόν προκύπτει ότι θα χρειαστεί, θα καλυφθεί η τυχόν διαφορά από 

ίδιους πόρους του Π/Υ έτους 2018. 

 

 Για τους λόγους αυτούς προτείνεται στο σώμα και ζητείται η λήψη Απόφασης ώστε το 

Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει : 
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α) Την Υποβολή Πρότασης και Αποδοχή της Χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της πράξης 

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2018» με προϋπολογισμό μελέτης δημοπράτησης 

500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ύψους 

133.500,00€, 

 

β) Την κάλυψη από ίδιους πόρους του Δήμου της τυχόν διαφοράς του τελικού κόστους που θα προκύψει μετά από 

την δημοπράτηση της πράξης «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2018» από του ανώτατου 

ποσού χρηματοδότησης των 133.500,00€ στα πλαίσια του προγράμματος έως του προϋπολογισμού δημοπράτησης 

500.000,00€, περιλαμβανομένου ΦΠΑ, από ίδιους πόρους στον Π/Υ έτους 2018, και 

 

γ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει την αίτηση και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο για την υποβολή 

της πρότασης και την αποδοχή της χρηματοδότησης. 

 

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 65 & 67 του Ν. 3852/2010, 

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5133/23.02.2018  Πρόσκληση του Υπ. Εσωτερικών και την υπ’ αρ. πρωτ. 

10313/04.04.2018 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης, 

4. Την υπ’ αριθμ. 13172/24.03.1995 (Β’ 217) Κοινή Υπουργική Απόφαση, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 α) Την Υποβολή Πρότασης και Αποδοχή της Χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της 

πράξης «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2018» με προϋπολογισμό μελέτης 

δημοπράτησης 500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ύψους 133.500,00€, 

 

β) Την κάλυψη από ίδιους πόρους του Δήμου της τυχόν διαφοράς του τελικού κόστους που θα προκύψει μετά από 

την δημοπράτηση της πράξης «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2018» από του ανώτατου 

ποσού χρηματοδότησης των 133.500,00€ στα πλαίσια του προγράμματος έως του προϋπολογισμού δημοπράτησης 

500.000,00€, περιλαμβανομένου ΦΠΑ, από ίδιους πόρους στον Π/Υ έτους 2018, και 

 

γ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει την αίτηση και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο για την υποβολή 

της πρότασης και την αποδοχή της χρηματοδότησης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  106/2018 

 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 
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Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ 

 ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ 

Από το πρακτικό της 5ης Συνεδριάσεως του ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΜΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΑΛΕΞ 

8ην-5-2018 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Ψυχικό, 17-5-2018 ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 

 ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΩΡΝΑΩΗ8-0ΒΖ
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