
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 22-1-2020   1ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

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

σήμερα την 22αν του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος 

και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

521/17-1-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων 

Η.Δ.  

 

ΘΕΜΑ  4ο Η.Δ. 

Έγκριση για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από ΕΣΠΑ  με τίτλο: 

 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 95 

ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ». 

 

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

Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι δύο (22) και απόντες πέντε (5) ήτοι: οι κ.κ. Χαροκόπος Παντελής, Πετρίτση-

Μουράντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη και Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος. 

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)     Χαροκόπος Παντελής  

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη     Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, 

Γκιζελή Αλίκη       Ζαφρακοπούλου Σοφία 

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                    Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Ζερβός Νικόλαος        Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος  

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                                  

Παπαχρόνης Γεώργιος       

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα         

Μπονάτσος Χαράλαμπος    

Νάκας Αριστείδης  

Φωτιάδης Δημήτριος   

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα 

Ξυριδάκης Παντελής 

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Δελακουρίδης Ιωάννης 

Χανακούλας Αθανάσιος 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

            Αριθμ. Απόφ.: 4/22-1-2020 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.: 833/24-1-2020 
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Κανελλάκης Νικόλαος 

Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος 

Καβαλάρης Ιωάννης    

Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  

 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ζαφρακοπούλου Σοφία προσήλθε στις ανακοινώσεις. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Αλεξοπούλου Αικατερίνη και Σαμαρόπουλος 

Βύρων-Παύλος προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος απεχώρησε μετά τη ψήφιση του 12ου θέματος 

Η.Δ. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Φιλοθέης κ. 

Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ) και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού 

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη). 

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

Ελένη.  

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Από την Περιφέρεια Αττικής εκδόθηκε η Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 4061/14.12.2018 όπως ισχύει με τις 

τροποποιήσεις των αριθμ. πρωτ. 538/11.02.2019 και αριθμ. πρωτ. 2941/10.10.2019 με τίτλο «Παρεμβάσεις 

βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια» για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων κτιρίων ή κτιριακών μονάδων 

αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α’ βαθμού, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των 

δημοτικών κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις κτιριακές υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά 

αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω 

εφαρμογής λοιπών τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.  

Μέσω της πρόσκλησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν προτάσεις που αφορούν σε ενεργειακές 

αναβαθμίσεις κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, οι οποίες ανήκουν κατ΄ αρχάς στις κατηγορίες των επεμβάσεων 

Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι παρεμβάσεις 

ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίρια που πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:  

1. είναι νομίμως υφιστάμενα κτίρια αρμοδιότητας του Δήμου ή ΝΠΔΔ αυτού (δηλαδή κτίρια που 

διαθέτουν οικοδομική άδεια και αυτή ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση ή κτίρια στα οποία οι τυχόν 

αποκλίσεις έχουν ρυθμιστεί και υπαχθεί στις διατάξεις νόμων περί τακτοποίησης αυθαιρεσιών),  

2. είναι ιδιοκτησίας του Δήμου ή ΝΠΔΔ αυτού,  

3. κατατάσσονται με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΝΑΚ σε κατηγορία ενεργειακής 

απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ,  

4. δεν αποτελούν αθλητική εγκατάσταση,  

5. διαθέτουν Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου και δεν παρουσιάζουν ανεπαρκή σεισμική 

ικανότητα, και  

6. διαθέτουν το προβλεπόμενο από το νόμο «Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης των εγκαταστάσεων 

σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού» του τελευταίου έτους σύμφωνα με την ΥΑ ΟΙΚ. 
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189533/11 ΦΕΚ τ.Β’2654 09-11-2011 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών 

καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού».  

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν το κάθε κτίριο ή κτιριακή 

μονάδα κατά δύο τουλάχιστον κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής 

Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΝΑΚ 2017 ΚΥΑ Α.Π. ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.17 ΦΕΚ τ.Β’2367/12–07–17.  

Σε περίπτωση εργασιών ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν.4122/2013, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αυτές θα πρέπει να αναβαθμίζουν το κτίριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

7 παρ.5 ΚΕΝΑΚ 2017, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά και λειτουργικά εφικτό, καθώς και οικονομικά σκόπιμο 

(ωφέλιμο).  

Η χρηματοδότηση δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 1,20 € ανά εξοικονομούμενη κιλοβατώρα ανά έτος 

(kWh/έτος) για σχολικά κτήρια και 1,50 € αντίστοιχα για κτίρια του τριτογενή τομέα, όπου εξοικονομούμενη 

ενέργεια θεωρείται η διαφορά αρχικού με τελικό ΠΕΑ επί το εμβαδό του κτιρίου που έγιναν οι επεμβάσεις. Στις 

περιπτώσεις πράξεων που ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τον ανωτέρω αναφερόμενο μέγιστο ποσό 

χρηματοδότησης, ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του, που 

τον δεσμεύει ρητά για την κάλυψη του υπερβάλλοντος ποσού.  

Για τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού με μόνιμο πληθυσμό Από 25.001 έως 40.000 κατοίκους το μέγιστο ποσό 

χρηματοδότησης από το πρόγραμμα είναι 360.000,00 € (ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου ορίζεται βάσει της 

επίσημης απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 ΦΕΚ τ.Β’698/2014, και ΦΕΚ τ.Β’699/2014). Η μέγιστη συνολική 

χρηματοδότηση μπορεί να αφορά σε μία ή σε περισσότερες προτάσεις. Η τυχόν τμηματική υποβολή διακριτών 

έργων έως τη μέγιστη δυνατή χρηματοδότησή με βάση τον πληθυσμό, μπορεί να γίνει ακόμη και σταδιακά ανά 

πρόταση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας. 

Δεν είναι επιλέξιμες εργασίες και εξοπλισμός που δέν συμβάλλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση, κινητά 

στοιχεία μη μόνιμου χαρακτήρα (πχ κουρτίνες, εσωτερικές περσίδες κλπ), Ενεργειακές επιθεωρήσεις ή/και 

Ενεργειακός Έλεγχος και έκδοση ΠΕΑ (αρχικού και τελικού). 

Οι παρακάτω δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον είναι οικονομικά σκόπιμες / ωφέλιμες:  

Ι. Αντικατάσταση Κουφωμάτων 

Η παρέμβαση αφορά σε κουφώματα που καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ 2017 ΚΥΑ Α.Π. 

ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.17 ΦΕΚ τ.Β’2367/12–07–17. Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αντικατάσταση κουφωμάτων 

σε «ανοίγματα» μεταξύ εσωτερικών χώρων του κτιρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. εσωτερικές πόρτες),  

ΙΙ. Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος 

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη εκτός από την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης και η 

εφαρμογή συστήματος εσωτερικής θερμομόνωσης (π.χ. για διατηρητέα κτίρια, τεχνικές δυσκολίες, κτλ), στο 

βαθμό που αυτό είναι λειτουργικά και τεχνικά εφικτό.  

ΙΙΙ. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης  

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:  

- Η αντικατάσταση ή εγκατάσταση νέου συστήματος καυστήρα, λέβητα φυσικού αερίου ή πετρελαίου 

(εάν δεν υπάρχει ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου στην περιοχή), στην περίπτωση που το υφιστάμενο σύστημα 

εμφανίζει ονομαστικό ωφέλιμο βαθμό απόδοσης χαμηλότερο από 85% (σύμφωνα με το πιο πρόσφατο Φύλλο 

Συντήρησης και Ρύθμισης των εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού). Η 

εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον συνολικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου και του 

δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.). Δεν 

είναι επιλέξιμη η δαπάνη για δεξαμενή πετρελαίου. Σημειώνεται ότι σε νέες και υφιστάμενες εγκαταστάσεις 

ΑΔΑ: 6ΒΝΣΩΗ8-9Φ2



θέρμανσης, στις οποίες είναι αναγκαία η αντικατάσταση του καυστήρα και ταυτόχρονα έχουν ωφέλιμη 

ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 180 kW, επιβάλλεται η χρήση διβάθμιων καυστήρων ή καυστήρων 

προοδευτικής έναυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της ΥΑ 189533/2011 ΦΕΚ τ.Β’2654/9-11-2011.  

- Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως 

χρονοδιακόπτες, αυτοματισμοί αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων 

(τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, 

θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για 

την κατανομή δαπανών θέρμανσης και οι συνοδευτικές ηλεκτρολογικές εργασίες.  

- Αντλίες Θερμότητας. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση:  

α) τοπικών μονάδων απ’ ευθείας εκτόνωσης με θερμαινόμενο μέσο τον αέρα,  

β) ημικεντρικών μονάδων απευθείας εκτόνωσης με θερμαινόμενο μέσο τον αέρα,  

γ) κεντρικών μονάδων με θερμαινόμενο μέσο το νερό.  

Στην περίπτωση εγκατάστασης νέων αντλιών θερμότητας είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την 

αντικατάσταση ή την εγκατάσταση νέων βοηθητικών ηλεκτρολογικών συστημάτων για τη λειτουργία των ως άνω 

συστημάτων αντλιών θερμότητας, η αντικατάσταση του δικτύου διανομής και του εξοπλισμού, οι τερματικές 

μονάδες απόδοσης θερμότητας και όλες οι συνοδευτικές εργασίες. 

ΙV. Αναβάθμιση συστήματος ψύξης χώρων 

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:  

- Αντικατάσταση κεντρικών ή ημικεντρικών μονάδων συμβατικών αντλιών θερμότητας με νέες με απ’ 

ευθείας εκτόνωση με μέσο ψύξης τον αέρα, 

- Αντικατάσταση κεντρικών ή ημικεντρικών συμβατικών αντλιών θερμότητας με νέα με μέσο ψύξης το 

νερό,  

- Αντικατάσταση υφιστάμενων συμβατικών ψυκτών με νέους ψύκτες ή αντλίες θερμότητας σε περίπτωση 

κάλυψης και θερμικών φορτίων,  

- Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου και ρύθμισης της λειτουργίας ψύξης.  

V. Ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης της εγκατάστασης φωτισμού με 

αντικατάσταση των υφιστάμενων με νέα συστήματα φωτισμού ενεργειακά αποδοτικότερα (τα οποία ωστόσο 

πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ 2017), με εγκατάσταση αυτοματισμών ελέγχου λειτουργίας, 

όπου αυτό είναι εφικτό κτλ., και δράσεις εγκατάστασης εξοπλισμού αντιστάθμισης της άεργου ισχύος των 

ηλεκτρικών καταναλώσεων, κτλ.  

VI. Εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και ΣΗΘΥΑ 

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την υποβοήθηση του κυρίως 

συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ), καθώς και 

συστήματος εξυπηρέτησης των φορτίων θέρμανσης/ψύξης που λειτουργεί με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής 

ενέργειας (συστημάτων ήπιας γεωθερμίας κτλ) ή συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 

υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).  

VII. Άλλες Δράσεις Προώθησης Αυτοπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  

Τέτοιες θεωρούνται δράσεις όπως ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ή ο εικονικός ενεργειακός 

συμψηφισμός (virtual net metering). Οι δράσεις αυτές είναι επιλέξιμες εφ όσον πληρούνται σωρευτικά τα 

παρακάτω:  
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 έχουν ολοκληρωθεί όλες οι δυνατές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο (κέλυφος, 

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτλ.), σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται 

στον ΚΕΝΑΚ,  

 η σκοπιμότητα τεκμηριώνεται επαρκώς από σχετική ανάλυση κόστους οφέλους,  

 δεν προκύπτει οικονομική δραστηριότητα (πώληση ηλεκτρικής ενέργειας)  

 βοηθούν στην επίτευξη ενεργειακής εξοικονόμησης, σε συνδυασμό με τις λοιπές κτιριακές 

παρεμβάσεις.  

VIII. Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS)  

Στις ανωτέρω δαπάνες συμπεριλαμβάνονται εκτός των απαιτούμενων υλικών (κυρίων, βοηθητικών και 

μικροϋλικών) και οι λοιπές εργασίες, που είναι αλληλένδετα συνδεδεμένες με αυτές, με σκοπό την επίτευξη ενός 

άρτιου, τεχνικού και λειτουργικού αποτελέσματος.  

Τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις πρέπει να φέρουν ενεργειακή 

σήμανση εφόσον προβλέπεται. Τα δομικά στοιχεία και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία 

υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 

 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης χρηματοδότησης ο Δήμος μπορεί να 

υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 95 ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ» 

σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Δήμου. 

Κατόπιν αυτών προτείνεται η λήψη Απόφασης για: 

α) την υποβολή από τον Δήμο πρότασης χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 95 ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ» σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Δήμου, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 371.690,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της 

Περιφέρειας Αττικής αρ.πρ. 4061/14.12.2018 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις της αρ.πρ. 538/11.02.2019 και 

αρ.πρ. 2941/10.10.2019 με τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια» 

για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της υπηρεσίας, και την αποδοχή 

των όρων του προγράμματος.   

β) την κάλυψη από ίδιους πόρους του Δήμου της τυχόν διαφοράς μεταξύ του ποσού έγκρισης της 

χρηματοδότησης από το πρόγραμμα και του τελικού κόστους δηλαδή του τελικού συμβατικού ποσού που θα 

προκύψει μετά από την δημοπράτηση και συμβασιοποίηση της πράξης. Για το σκοπό αυτό, και σύμφωνα με 

ρητούς σχετικούς όρους της Πρόσκλησης χρηματοδότησης, για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του 

προτεινόμενου έργου ο Δήμος απαιτείται να λάβει απόφαση Δ.Σ. με την οποία θα εγγράφεται στον 

προϋπολογισμό του το ποσό κατά το οποίο τυχόν θα χρειαστεί συμμετέχει ο Δήμος με ίδιους πόρους, και η 

απόφαση θα διαβιβαστεί αρμοδίως ώστε να λάβει την απαραίτητη έγκριση νομιμότητας, ώστε τα στοιχεία αυτά να 

αναγράφονται ρητά στα τεύχη δημοπράτησης, και ως εκ τούτου διαδικαστικά τα ανωτέρω θα περιληφθούν 

σύμφωνα με όλα τα προβλεπόμενα από τον Δημοτικό Κώδικα όπως ισχύει στη διαδικασία αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου. 

γ) την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου να υπογράψει την αίτηση χρηματοδότησης και κάθε άλλο σχετικό 

έγγραφο για την υποβολή και τη διεκδίκηση της χρηματοδότησης της πρότασης σύμφωνα με τα ανωτέρω, και 

κάθε άλλης αναγκαίας ενέργειας και εγγράφου κατά τη φάση αξιολόγησης της πρότασης, καθώς και για την 

αποδοχή της χρηματοδότησης. 
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Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, 

3. Την  Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 4061/14.12.2018 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις των αριθμ. πρωτ. 

538/11.02.2019 και αριθμ. πρωτ. 2941/10.10.2019 με τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια», 

4. Την ΥΑ ΟΙΚ. 189533/2011 ΦΕΚ τ.Β’2654 09-11-2011 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των 

σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού», 

5. Τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΝΑΚ 2017 ΚΥΑ Α.Π. ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.17  

ΦΕΚ τ.Β’2367/12–07–17, 

6. Τις διατάξεις  του άρθρου 2 του Ν.4122/2013, όπως τροποποιήθηκε  

και ισχύει, το άρθρο 7 παρ.5 ΚΕΝΑΚ 2017, 

7. Την επίσημη απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 ΦΕΚ τ.Β’698/2014, και ΦΕΚ τ.Β’699/2014, 

8. Τις διατάξεις  του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ 2017, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την έγκριση μελέτης με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 95 ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ», ως εξής: 

 

α) την υποβολή από τον Δήμο πρότασης χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 95 ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ» σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Δήμου, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 371.690,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της 

Περιφέρειας Αττικής αριθμ. πρωτ. 4061/14.12.2018 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις της αριθμ. πρωτ. 

538/11.02.2019 και αριθμ. πρωτ. 2941/10.10.2019 με τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια» για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με τη σχετική 

μελέτη της υπηρεσίας, και την αποδοχή των όρων του προγράμματος.   

β) την κάλυψη από ίδιους πόρους του Δήμου της τυχόν διαφοράς μεταξύ του ποσού έγκρισης της 

χρηματοδότησης από το πρόγραμμα και του τελικού κόστους δηλαδή του τελικού συμβατικού ποσού που θα 

προκύψει μετά από την δημοπράτηση και συμβασιοποίηση της πράξης. Για το σκοπό αυτό, και σύμφωνα με 

ρητούς σχετικούς όρους της Πρόσκλησης χρηματοδότησης, για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του 

προτεινόμενου έργου ο Δήμος απαιτείται να λάβει απόφαση Δ.Σ. με την οποία θα εγγράφεται στον 

προϋπολογισμό του το ποσό κατά το οποίο τυχόν θα χρειαστεί συμμετέχει ο Δήμος με ίδιους πόρους, και η 

απόφαση θα διαβιβαστεί αρμοδίως ώστε να λάβει την απαραίτητη έγκριση νομιμότητας, ώστε τα στοιχεία αυτά να 

αναγράφονται ρητά στα τεύχη δημοπράτησης, και ως εκ τούτου διαδικαστικά τα ανωτέρω θα περιληφθούν 

σύμφωνα με όλα τα προβλεπόμενα από τον Δημοτικό Κώδικα όπως ισχύει στη διαδικασία αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου. 

γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Δημήτρη Γαλάνη να υπογράψει την αίτηση χρηματοδότησης και 

κάθε άλλο σχετικό έγγραφο για την υποβολή και τη διεκδίκηση της χρηματοδότησης της πρότασης σύμφωνα με 
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τα ανωτέρω, και κάθε άλλης αναγκαίας ενέργειας και εγγράφου κατά τη φάση αξιολόγησης της πρότασης, καθώς 

και για  την αποδοχή της χρηματοδότησης. 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2020 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ 

 ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ    

 ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    

 ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

Από το πρακτικό της  1ης Συνεδριάσεως του ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

22ην- 1- 2020 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

Ψυχικό, 24-1-2020 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΎΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

 ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ) 
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