
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 17-2-2020   2ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

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

σήμερα την 17ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄, συνήλθε, 

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

αριθμ. πρωτ. 2199/13-2-2020 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  15ο Η.Δ. 

Έγκριση για την Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Προµήθεια και 

τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο Δήμο Φιλοθέης-

Ψυχικού» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με 

αρ.πρωτ.4721/23.01.2019 «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 

στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του 

επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές 

υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» όπως ισχύει. 

 

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

Συμβούλων παρόντες ήταν δέκα οκτώ (18) και απόντες εννέα (9) ήτοι: οι κ.κ. Παπαχρόνης Γεώργιος, 

Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, 

Κανελλάκης Νικόλαος, Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος, Καβαλάρης Ιωάννης και Καρατζά Ζαφειρία 

(Ζαφειρίνα). 

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)     Παπαχρόνης Γεώργιος   

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη     Ζαφρακοπούλου Σοφία 

Γκιζελή Αλίκη        Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                    Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

Ζερβός Νικόλαος        Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                            Κανελλάκης Νικόλαος 

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα                             Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος 

Μπονάτσος Χαράλαμπος                                               Καβαλάρης Ιωάννης    

Νάκας Αριστείδης                                                        Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

            Αριθμ. Απόφ.: 33/17-2-2020 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.: 2763/24-2-2020 
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

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



Φωτιάδης Δημήτριος   

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα 

Ξυριδάκης Παντελής 

Χαροκόπος Παντελής 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, 

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Δελακουρίδης Ιωάννης 

Χανακούλας Αθανάσιος 

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαχρόνης Γεώργιος προσήλθε μετά την ψήφιση του 7ου θέματος Η.Δ. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νέου Ψυχικού και Ψυχικού 

κ.κ.  Στρατηγός Νικόλαος-Δημήτριος και Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη). 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Φιλοθέης κ. Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις 

(Πέννυ) προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου θέματος Η.Δ. 

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

Γεώργιος.  

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Το Υπ. Εσωτερικών εξέδωσε την Πρόσκληση V του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με αρ.πρωτ. 

4721/23.01.2019 «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή 

και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» του Άξονα 

Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», όπως ισχύει σήμερα με την 

τελευταία τροποποίηση αρ. πρωτ. 92984/30.12.2019.  

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης παρέχεται στους ΟΤΑ Α’ βαθμού η δυνατότητα χρηματοδότησης για την 

προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση 

των στάσεων των Δήμων, με στόχο τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών, και την αναβάθμιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορά το επιβατικό κοινό. 

Ο συνολικός διατιθέμενος προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 15.990.000 ευρώ (€). Σε 

δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων και έως 60.000 κατοίκους, ο ανώτατος επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός από το πρόγραμμα είναι 50.000,00€ για τον εξοπλισμό έως 25 στάσεων. Μέγιστο ύψος 

επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά στάση τύπου Α είναι 4.000,00€, μέγιστο ύψος επιχορηγούμενου 

προϋπολογισμού ανά στάση τύπου Β είναι 3.500,00€, και μέγιστο ύψος επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά 

στάση τύπου Γ είναι 3.000,00€. 

Η πρόταση αναφέρεται στην Προμήθεια και Τοποθέτηση Στεγάστρων στις στάσεις Λεωφορείων του ΟΑΣΑ 

και τη συντήρηση υπαρχόντων με φθορές και σε κομβικά σημεία του Δήμου, που θα τηρούν τους εγκεκριμένους 

τύπους στάσεων του ΟΑΣΑ. Σκοπός είναι η παροχή προστασίας από τις καιρικές συνθήκες κατά το χρόνο αναμονής, 

η πληροφόρηση των επιβατών για τα δρομολόγια, η διασφάλιση ορατότητας προς την κατεύθυνση που απαιτείται. 

Συμπερασματικά σκοπός είναι η αντιμετώπιση της σημερινής υφιστάμενης κατάστασης όπου ο αριθμός των 

στεγάστρων δεν είναι ποσοτικά επαρκής για την εξυπηρέτηση των αναγκών του επιβατικού κοινού, ο βαθμός στον 

οποίο τα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής του Δήμου εξυπηρετούνται από την κατάσταση των υφιστάμενων 

στάσεων δεν είναι ικανοποιητικός, και η εν γένει ανάγκη αναβάθμισης των υφιστάμενων στάσεων, βάσει των 

ποιοτικών τους χαρακτηριστικών (έτος τοποθέτησης, υλικά, κατάσταση, κλπ.).  



Με βάση τα ανωτέρω, ο Δήμος δύναται να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης τίτλο «Προµήθεια και 

τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο Δήμο Φιλοθέης-

Ψυχικού» σύμφωνα με τη μελέτη της υπηρεσίας. Η προτεινόμενη λύση και επιλογή συνδυασμού τύπων 

ευθυγραμμίζεται με τις ιδιαίτερες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης (πχ. καταλληλότητα υλικών, μη υποβάθμιση του 

τοπίου, κλπ.). 

 

Για τους ανωτέρω λόγους 

ζητείται η λήψη Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

για 

α) την Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων 

στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού» προϋπολογισμού 

74.400,00 €, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με αρ.πρωτ.4721/23.01.2019 

«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση 

των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» του Άξονα Προτεραιότητας 

«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» όπως ισχύει σήμερα με την τελευταία 

τροποποίηση αρ.πρωτ.92984/30.12.2019, και την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης, 

β) την κάλυψη από ίδιους πόρους του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 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, και 

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

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

άλλη αναγκαία ενέργεια κατά τη φάση αξιολόγησης της πρότασης, καθώς και γιά την αποδοχή της χρηματοδότησης, 

την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής χρηματοδότησης και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου για τους σκοπούς 

αυτούς. 

 
 

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 65 του Ν.3852/2010, 

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

4. Την Πρόσκληση V του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με αρ. πρωτ. 4721/23.01.2019 

«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, 

για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού 

των δήμων της χώρας» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 

δραστηριότητες των δήμων» όπως ισχύει σήμερα με την τελευταία τροποποίηση αρ. πρωτ. 

92984/30.12.2019, και την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

 
 

 
 



 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Αναβάλλεται. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 33/2020 

 

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    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    

Από το πρακτικό της  2ης Συνεδριάσεως του ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 

17ην- 2- 2020 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Ψυχικό, 24-2-2020 ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 


