
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την  24ην  του μηνός  Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30΄ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4227/19-3-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα 

της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου. 

Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες ήταν 

έξι (6) και και απών ένας (1) ήτοι ο κ.  Xαροκόπος Παντελής. 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Χανακούλας Αθανάσιος. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και 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) η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-

2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως  εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 

Γκιζελή Αλίκη, Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική  και Παλαιολόγου Μαρία.   

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

Γεώργιος. 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 
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ΘΕΜΑ  1ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης περί συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «Φριτιλάρια». 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

  

Το πρόγραμμα «Φριτιλάρια» αφορά τη μελέτη, καταγραφή και διατήρηση της Μαύρης Φριτιλάριας 

(Fritillaria obliqua). Το είδος αυτό είναι επίσης γνωστό και με την ονομασία “Φριτιλάρια η πλαγία” και πρόκειται για 

ένα ελληνικό ενδημικό είδος φυτού, δηλαδή ένα είδος που υπάρχει μόνο στην Ελλάδα και πουθενά αλλού. Η Fritillaria 

obliqua περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV της Οδηγίας για τους Οικοτόπους 92/43 και παρατίθεται στο προσάρτημα 

Ι της Σύμβασης για τη Διατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων (Σύμβαση της Βέρνης). 

Επίσης, προστατεύεται στην Ελλάδα με το Προεδρικό Διάταγμα 67/1981. Πρόκειται για ένα σπάνιο και απειλούμενο 

είδος, γι’ αυτό και έχει συμπεριληφθεί στο ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (Phitos et al., 1995, 2009). 

Η Μαύρη Φριτιλάρια έχει μια πολύ περιορισμένη έκταση κατανομής. στην Αττική απαντάται  επιβεβαιωμένα 

στην Πάρνηθα, στα Τουρκοβούνια και στην περιοχή του Σχοινιά (Κυνόσουρα).  

Ο πληθυσμός της στα Τουρκοβούνια είναι καίριας σημασίας για την επιβίωση του είδους στο 

λεκανοπέδιο Αττικής και  ο καλύτερος υποπληθυσμός της  βρίσκεται σε τοποθεσία εντός των ορίων του 

Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, γι’ αυτό και επελέγη να εστιαστεί εκεί η εφαρμογή του προτεινόμενου 

προγράμματος. 

Το πρόγραμμα «Φριτιλάρια» αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση έργων και παρεμβάσεων για τη 

διατήρηση της Μαύρης Φριτιλάριας (Fritillaria obliqua), που περιλαμβάνει δράσεις έρευνας και περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης (καταγραφή και μελέτη της Fritillaria obliqua και ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες, σεμινάρια 

κ.α.), πληροφόρησης και δημοσιοποίησης (έκδοση έντυπου υλικού, ιστοσελίδα κ.α.), καθώς και δράσεις για την 

προστασία του είδους αυτού.  

Ως προς την εκτίμηση του κοινωνικού αντίκτυπου, το πρόγραμμα «Φριτιλάρια» αναμένεται να έχει σημαντική 

απήχηση και αντίκτυπο, τόσο στο δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού όσο και γενικότερα σε ολόκληρη την Αττική. Λόγω της 

εφαρμογής του προτεινόμενου προγράμματος σε μια περιοχή που βρίσκεται εντός του λεκανοπεδίου Αττικής, 

αναμένουμε να υπάρξει ενδιαφέρον ενός ευρύτερου κοινού της πρωτεύουσας στις δράσεις που σχετίζονται με την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τη Μαύρη Φριτιλάρια. 

Μέσω των ημερίδων, των εκδόσεων και της ιστοσελίδας του προγράμματος στοχεύουμε στην πληροφόρηση 

των δημοτών του δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη ή/και επιστήμονα.  

Από όλες αυτές τις δράσεις και μαζί με τα άρθρα που θα δημοσιευθούν στον τοπικό και υπερτοπικό τύπο, 

αναμένεται να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων.  

Το πρόγραμμα «Φριτιλάρια» θα υλοποιηθεί από την ΑΜΚΕ “Ιάνθη”, η οποία υποβάλει την πρόταση στο 

Πράσινο Ταμείο.  

Το κόστος των δράσεων του προγράμματος αυτού, εφόσον εγκριθεί, θα καλυφθεί, βάσει παραστατικών, από 

το Πράσινο Ταμείο.  

 Εισηγούμαστε τη συμμετοχή του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού στο πρόγραμμα "Φριτιλάρια", στο οποίο ο Δήμος 

μας θα συμπράξει με την ΑΜΚΕ "Ιάνθη".  

Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην προστασία της Μαύρης Φριτιλάριας (Fritillaria obliqua), που είναι ενδημικό 

είδος της Αττικής και της Νότιας Εύβοιας, και το οποίο υπάρχει σε περιοχή των Τουρκοβουνίων που ανήκει στον 

Δήμο μας. 
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Υποστηρίζουμε τις δράσεις για την προστασία του είδους αυτού που περιγράφονται στην πρόταση που 

υποβάλει η ΑΜΚΕ "Ιάνθη" στο Πράσινο Ταμείο. 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, 

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020, 

4. Tο Προεδρικό Διάταγμα 67/1981, 

5. To παράρτημα IV της Οδηγίας για τους Οικοτόπους 92/43 και παρατίθεται στο προσάρτημα Ι 

της Σύμβασης για τη Διατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων (Σύμβαση της 

Βέρνης), 

6. To Πρόγραμμα «Φριτιλάρια»  - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, 

7. Tο Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο (Phitos et al., 1995, 2009), 

και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού στο πρόγραμμα "Φριτιλάρια", στο οποίο ο Δήμος μας 

θα συμπράξει με την ΑΜΚΕ "Ιάνθη", που αφορά στην προστασία της Μαύρης Φριτιλάριας (Fritillaria obliqua), 

ενδημικού είδους της Αττικής και της Νότιας Εύβοιας και το οποίο υπάρχει σε περιοχή των Τουρκοβουνίων που 

ανήκει στον Δήμο μας.  

Υποστηρίζει τις δράσεις για την προστασία του είδους αυτού που περιγράφονται στην πρόταση που υποβάλει 

η ΑΜΚΕ "Ιάνθη" στο Πράσινο Ταμείο. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 75/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

24ην Μαρτίου 2021 

Ψυχικό, 30-3-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μπονάτσος Χαράλαμπος 

Γκιζελή Αλίκη 

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

Ξυριδάκης Παντελής 

Χανακούλας Αθανάσιος 

 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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