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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
Ν.Π.Δ.Δ.   Ο.Κ.Α.Π.Α.                                                     «Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης έργου»  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                      
   
ΑΡ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 4/2019                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ. 608/27-03-2019 
ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 28/2019 
 
 

Π  Ρ  Α  Κ  T  I  Κ  O      4/2019 
Συνεδρίαση  Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»                             
Από το πρακτικό της, από 26 Μαρτίου  2019, 4ης Συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).                            
Σήμερα 26/03/2019  ημέρα Τρίτη  και ώρα 15.00  συνεδρίασε  το  Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά  από  την  υπ’ αριθ. πρωτ. 585/22-03-2019   
πρόσκληση  της  Προέδρου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Λάβδα Ελένης η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  και  Ε.Η.Δ.: 
 

ΘΕΜΑ 3
ο 

Η.Δ. 
 

«Έγκριση για την Υποβολή Πρότασης της πράξης με τίτλο «Προσαρμογή δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθμών του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ  Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017», σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΚΑΠΑ, και κάλυψη από ίδιους 
πόρους της τυχόν διαφοράς πέραν του ποσού χρηματοδότησης του προγράμματος, στο πρόγραμμα του Υπ. Εσωτερικών 
με αρ. πρωτ. 31630/28.06.2018 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. πρωτ. 70991/06.12.2018 με τίτλο «Επιχορήγηση των 
Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και 
βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
π.δ. 99/2017» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500005». 

 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου ένδεκα (11) Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν έξι 
(06). Τα μέλη Κούμπα-Κομνηνού Άννα, Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Χριστοπούλου 
Γαβριέλα  και Μαναός Δημήτριος απουσίαζαν.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ  
Λάβδα Ελένη                                                                                                       Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
 Δημουλά Έλση                                                                                                   Κούμπα-Κομνηνού Άννα 
 Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία                                                                      Χριστοπούλου Γαβριέλα   
 Κακαβάς Νικόλαος                                                                                            Μαναός Δημήτριος 
Χανακούλας Αθανάσιος                                                                                    Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις 
Φουστέρη Μαρία                                                                                

    
 Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Κίτσου Ελένη, για  τη  τήρηση  των  πρακτικών. 
 

Το Υπ. Εσωτερικών εξέδωσε την Πρόσκληση Αρ. Πρωτ. 31630/28.06.2018 για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων 
και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017, η οποία 
τροποποιήθηκε με το Αρ. Πρωτ. 70991/06.12.2018. 
Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων και Νομικών Προσώπων αυτών για την προσαρμογή 
λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου 
αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017. 
Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών για τους δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και 
βρεφονηπιακούς σταθμούς των οποίων έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

  Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για κάθε σταθμό καθορίζεται σε 50.000€. 
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Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες που αποσκοπούν στην προσαρμογή των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι 
δημοτικοί βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί στις προδιαγραφές του π.δ. 99/2017 και αφορά σε σταθμούς που 
έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Σε μισθωμένα ή παραχωρημένα κτίρια οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που η ελάχιστη 
διάρκεια μισθωτηρίου συμβολαίου, σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου ή απόφασης παραχώρησης των χώρων σε 
περίπτωση παραχώρησης ή παραχωρητήριο, είναι εννέα (9) έτη από την ημερομηνία πλήρους συμμόρφωσης σύμφωνα με 
τις διατάξεις του π.δ. 99/2017. 
Μη επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι εργασίες που προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ.1 του π.δ. 99/2017 πλην των 
περιπτώσεων του άρθρου 117 του ν. 4547/2018 (Α΄102) που αφορούν στην έκδοση του πιστοποιητικό πυρασφάλειας. 
 
Με βάση τα ανωτέρω, ο Δήμος και τα αρμόδια Νομικά του πρόσωπα δύναται να υποβάλλουν πρόταση χρηματοδότησης για 
την πράξη «Προσαρμογή δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών  του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ  Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 
στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» με συνολικό 
ενδεικτικό προϋπολογισμό 280.000,200€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες της 
υπηρεσίας περιλαμβάνοντας δύο υποέργα ως εξής: 

1) «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υποδομών του δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού οδού Ευρώτα Νέου 
Ψυχικού, του  ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές» με ενδεικτικό 
προϋπολογισμό μελέτης 130.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 

2) «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού των α) δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού οδού Τζαβέλλα Νέου 
Ψυχικού, β) δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού οδού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού, και γ) δημοτικού παιδικού 
σταθμού Φιλοθέης, του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ  Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές» με ενδεικτικό 
προϋπολογισμό μελέτης 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

 
για τους ανωτέρω λόγους 

 
     Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ν’ αποφασίσουν σχετικώς. 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
αφού έλαβε υπόψη του 

 
1. Την εισήγηση της Προέδρου, 
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 240 του Ν. 3463/2006, 
3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 31630/28.06.2018 πρόσκληση του Υπ. Εσωτερικών, όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 70991/06.12.2018 με τίτλο «Επιχορήγηση των 
Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών 
βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού 
πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»,    
 

                                                                                       μετά από διαλογική συζήτηση, 
                            αποφασίζει ομόφωνα 
 
 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. 31630/28.06.2018 πρόσκληση του Υπ. Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 
70991/06.12.2018 με τίτλο «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων 
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500005. 
Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων και Νομικών Προσώπων αυτών για την προσαρμογή 
λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου 
αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017. 
Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών για τους δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και 
βρεφονηπιακούς σταθμούς των οποίων έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

  Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για κάθε σταθμό καθορίζεται σε 50.000€. 
Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες που αποσκοπούν στην προσαρμογή των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι 
δημοτικοί βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί στις προδιαγραφές του π.δ. 99/2017 και αφορά σε σταθμούς που 
έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Σε μισθωμένα ή παραχωρημένα κτίρια οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που η ελάχιστη 
διάρκεια μισθωτηρίου συμβολαίου, σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου ή απόφασης παραχώρησης των χώρων σε 
περίπτωση παραχώρησης ή παραχωρητήριο, είναι εννέα (9) έτη από την ημερομηνία πλήρους συμμόρφωσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του π.δ. 99/2017. 
Μη επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι εργασίες που προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ.1 του π.δ. 99/2017 πλην των 
περιπτώσεων του άρθρου 117 του ν. 4547/2018 (Α΄102) που αφορούν στην έκδοση του πιστοποιητικό πυρασφάλειας. 
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Με βάση τα ανωτέρω, ο Δήμος και τα αρμόδια Νομικά του πρόσωπα δύναται να υποβάλλουν πρόταση χρηματοδότησης για 
την πράξη «Προσαρμογή δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών  του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ  Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 
στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» με συνολικό 
ενδεικτικό προϋπολογισμό 280.000,200€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες της υπηρεσίας 
περιλαμβάνοντας δύο υποέργα ως εξής: 
3) «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υποδομών του δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού οδού Ευρώτα Νέου 

Ψυχικού, του  ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές» με ενδεικτικό 
προϋπολογισμό μελέτης 130.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 

4) «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού των α) δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού οδού Τζαβέλλα Νέου 
Ψυχικού, β) δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού οδού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού, και γ) δημοτικού παιδικού 
σταθμού Φιλοθέης, του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ  Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές» με ενδεικτικό 
προϋπολογισμό μελέτης 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  28/2019 
 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:  
 
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.    ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ                    Δημουλά Έλση 
                                                                                              Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία            
                                                                                              Κακαβάς Νικόλαος  

Χανακούλας Αθανάσιος 
                                                                                              Φουστέρη Μαρία 
                                                                                               
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου στις  26/03/2019  
Φιλοθέη 27/03/2019  
  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 
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