
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 27-4-2020   5ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

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

σήμερα την 27ην του μηνός Απριλίου 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. 5447/23-4-2020 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. 

Συμμετοχή του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στο 

«Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια». 

 

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

Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι τρείς (23) και απόντες τέσσερις  (4) ήτοι: οι κ.κ. Χ Χαροκόπος Παντελής, 

Χανακούλας Αθανάσιος, Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος και Καβαλάρης Ιωάννης. 

 

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)                Χαροκόπος Παντελής   

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη      Χανακούλας Αθανάσιος  

Γκιζελή Αλίκη       Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος 

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                    Καβαλάρης Ιωάννης    

Ζερβός Νικόλαος         

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                              

Παπαχρόνης Γεώργιος       

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα         

Μπονάτσος Χαράλαμπος    

Νάκας Αριστείδης  

Φωτιάδης Δημήτριος   

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα 

Ξυριδάκης Παντελής 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Ζαφρακοπούλου Σοφία  

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

            Αριθμ. Απόφ.: 70/27-4-2020 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.: 5617/29-4-2020 

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

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

ΑΔΑ: ΩΘΦΑΩΗ8-ΩΑ2



Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Δελακουρίδης Ιωάννης 

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Κανελλάκης Νικόλαος 

Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  

 

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

Φιλοθέης και Ψυχικού κ.κ. Στρατηγός Νικόλαος-Δημήτριος, Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις 

(Πέννυ) και Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) αντίστοιχα. 

 

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

Μούτσιος Γεώργιος.  

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης μέτρων του 

Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) και κατόπιν του υπ’ 

αριθμ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ’ αριθμ. 40 (Α.Π. 20930/31-3-

2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Ως εκ τούτου παρόντες με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης ήταν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Ζέππου-

Χαρλαύτη Ελένη, Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα-

Βασιλική, Παπαχρόνης Γεώργιος, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, Φωτιάδης Δημήτριος, 

Ξυριδάκης Παντελής, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, 

Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Δελακουρίδης 

Ιωάννης, Τρέζου Μαρία-Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα). 

 

 Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

 Θέτω υπόψη την εισήγηση της Αντιδημάρχου Θεμάτων Φυσικού Περιβάλλοντος κ. Ζέππου-Χαρλάυτη 

Ελένης, η οποία έχει ως ακολούθως: 

Με το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, που ξεκίνησε το 2008 με την 

υποστήριξη της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 6.000 Ευρωπαϊκοί Δήμοι μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Φιλοθέης-

Ψυχικού δεσμεύτηκαν οικειοθελώς να υλοποιήσουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και 

την ενέργεια στην επικράτειά τους. 

Σκοπός της προσπάθειάς τους είναι η παροχή υψηλής ποιότητας ζωής στους πολίτες σε βιώσιμες 

ευπροσάρμοστες στο κλίμα και ακμάζουσες πόλεις. 

Προκειμένου η προσπάθεια αυτή του Δήμου μας, ως μέλους του Συμφώνου Δημάρχων για το Κλίμα 

και την Ενέργεια, να έχει μετρήσιμα αποτελέσματα, οφείλουμε να εκπονήσουμε Απογραφή των Εκπομπών 

Αναφοράς και να εκτιμήσουμε τους κινδύνους και την τρωτότητα της περιοχής μας από την Κλιματική 

Αλλαγή.  

Ακολούθως οφείλουμε να υποβάλουμε Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος, εντός δύο 

ετών από την λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, να υπογράψει ο Δήμος μας Δήλωση Δέσμευσης  
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ότι θα μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακος και ενδεχομένως άλλων αερίων του θερμοκηπίου κατά 

τουλάχιστον 40% έως το 2030 κυρίως με την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την μεγαλύτερη 

χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς επίσης και να αυξήσει την ανθεκτικότητα της περιοχής του στα 

φαινόμενα που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή (π.χ. πλημμύρες κλπ.). 

Με σκοπό να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που θα αναλάβει με την υπογραφή του Συμφώνου των 

Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια ο Δήμος μας οφείλει: 1) Να εκπονήσει Απογραφή των Εκπομπών 

Αναφοράς και να εκτιμήσει τους κινδύνους που απειλούν την περιφέρειά του λόγω της Κλιματικής Αλλαγής 

και την τρωτότητά του από τα φαινόμενα που είναι συνακόλουθα της κλιματικής αλλαγής, 2) Να υποβάλει 

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος εντός δύο ετών από την ημερομηνία της απόφασης περί 

υπεισέλευσής του στο Σύμφωνο των Δημάρχων και 3) Να καταθέτει ανά διετία μετά την υποβολή του 

Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος Έκθεση Προόδου με σκοπό την αξιολόγηση 

παρακολούθηση και επαλήθευση της προσπάθειάς του. 

Επειδή ο Δήμος μας ήδη προγραμματίζει την υλοποίηση: 

Εκτεταμένων φυτεύσεων δένδρων και θάμνων που θα συμβάλουν στην βελτίωση του μικροκλίματος 

του Δήμου μας και θα συμμετέχει ενεργά σε δράσεις δενδροφύτευσης στον όγκο των Τουρκοβουνίων σε 

συνεργασία με τους όμορους Δήμους. 

Προχωρεί στην εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου του συστήματος αυτόματης άρδευσης του 

πρασίνου, ώστε να επιτύχει  την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση νερού. 

Προχωρεί σταδιακά στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών του εγκαταστάσεων και των 

σχολείων του με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση των ρύπων. 

Αντικαθιστά σταδιακά με led τους λαμπτήρες τόσο των κτηρίων του όσο και του Δημοτικού 

φωτισμού με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Σχεδιάζει την αναβάθμιση του μηχανικού του εξοπλισμού με την προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων 

και μηχανημάτων για όλες τις χρήσεις, όπου είναι αυτό εφικτό, την καθιέρωση υποχρεωτικού συστήματος 

ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, την λειτουργία τοπικής συγκοινωνίας με σκοπό την μείωση της χρήσης 

του αυτοκινήτου και κατ’ ακολουθίαν των ρύπων που παράγονται από αυτή, επιδιώκει με κάθε τρόπο την 

πιστή εφαρμογή των πολεοδομικών κανόνων, ώστε να διατηρηθεί η οικιστική φυσιογνωμία του Δήμου μας 

και να προστατευθεί ο χαρακτήρας του ως περιοχής εν μέρει αποκλειστικής και εν μέρει αμιγούς κατοικίας, 

προτίθεται να εφαρμόσει αυστηρά τον κανονισμό καθαριότητας και πρασίνου με σκοπό τον περιορισμό των 

οχλήσεων που υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής των κατοίκων του και θα κινητοποιήσει με κάθε τρόπο 

την ευαισθησία των κατοίκων του ώστε να συμβάλλουν με τον τρόπο τους στην υλοποίηση του Σχεδίου 

Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος που θα εκπονήσει για να συμμετέχει στο Σύμφωνο των Δημάρχων. 

Για τους ανωτέρω λόγους εισηγούμεθα την λήψη αποφάσεως για την υπογραφή του Συμφώνου των 

Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια και την χορήγηση εξουσιοδότησης προς τον Δήμαρχο κ. Δημήτριο 

Γαλάνη προκειμένου να προβεί στην υπογραφή του.  

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

4. Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στο «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και 

την Ενέργεια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γαλάνη να προβεί στην υπογραφή του Συμφώνου.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 70/2020 

 

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

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    

Από το πρακτικό της  5ης Συνεδριάσεως του ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

27-4-2020 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 

Ψυχικό, 29-4-2020 ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ) 

 

ΑΔΑ: ΩΘΦΑΩΗ8-ΩΑ2


		2020-04-30T15:20:13+0300
	Athens




