
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 16-12-2020  22ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου αρ.95), 
σήμερα την 16ην του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος 
και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 18321/17-12-2020  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  14ο  Η.Δ.
Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», έγκριση υποβολής της πράξης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» σύμφωνα με την υπ' αρ. 45/2020 μελέτη  

κατά τους όρους της πρόσκλησης ΑΤ06 (ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ), ανάληψη δέσμευσης για κάλυψη 
των επιπλέον δαπανών πέραν του επιλέξιμου ποσού και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να 

υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων 
παρόντες ήταν είκοσι (20) και απόντες επτά (7) ήτοι: οι κ.κ. Σινανιώτου Χαρίκλεια, Ξυριδάκης Παντελής, 
Χαροκόπος Παντελής, Πετρίτση-Μουραντ Αικατερίνη, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Χανακούλας Αθανάσιος και 
Καβαλάρης Ιωάννης.

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη  Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)
Γκιζελή Αλίκη Ξυριδάκης Παντελής
Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                  Χαροκόπος Παντελής,
Ζερβός Νικόλαος  Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 
Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                           Αλεξοπούλου Αικατερίνη
Παπαχρόνης Γεώργιος  Χανακούλας Αθανάσιος 
Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα    Καβαλάρης Ιωάννης   
Μπονάτσος Χαράλαμπος   
Νάκας Αριστείδης 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

            Αριθμ. Απόφ.: 229/16-12-2020

Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr



Φωτιάδης Δημήτριος  
Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα
Ζαφρακοπούλου Σοφία 
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη
Δελακουρίδης Ιωάννης
Τρέζου Μαρία-Ελένη
Κανελλάκης Νικόλαος
Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος
Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα) 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σινανιώτου Χαρίκλεια και η Δημοτική Σύμβουλος Πετρίτση-
Μουράντ Αικατερίνη προσήλθαν στις ανακοινώσεις.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χανακούλας Αθανάσιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος Η.Δ.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης 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.

Λόγω απουσίας του κ. Ξυριδάκη Παντελή, την παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» εκπροσώπησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε να συζητηθεί το 4ο θέμα Η.Δ ως 1ο θέμα Η.Δ., το 12ο θέμα 
Η.Δ. ως 9ο θέμα Η.Δ., το 11ο θέμα Η.Δ. ως 10ο θέμα Η.Δ., το 13ο θέμα Η.Δ. ως 11ο θέμα Η.Δ. και το 14ο θέμα 
Η.Δ. ως 12ο θέμα Η.Δ.  Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα.

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

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. Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική, Παπαχρόνης Γεώργιος, 
Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, Πετρίτση-Μουραντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, 
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 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18109/14-12-2020 έγγραφο της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Ψυχικό 14/12/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.:18109
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ταχ. δ/νση : Τερτσέτη 44



Ταχ. κώδικας : 15451
Πληροφορίες : Δήμητρα Σταύρου
Τηλέφωνο : 2132014629

ΠΡΟΣ: Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου
epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

Fax : 2106711475
Email : d.stavrou@0177.syzefxis.gov.gr 

ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Δημάρχου 
f.zouli@0177.syzefxis.gov.gr  

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
e.stamati@0177.syzefxis.gov.gr

3. Γραφείο Αντιδημάρχου Θεμάτων Δομημένου 
Περιβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξης 
c.papadopoulou@0177.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποδοχή των όρων συμμετοχής της στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», έγκριση υποβολής της πράξης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» σύμφωνα με την υπ' αρ. 45/2020 μελέτη  κατά τους όρους της πρόσκλησης ΑΤ06 
(ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ), ανάληψη δέσμευσης για κάλυψη των επιπλέον δαπανών πέραν του επιλέξιμου 
ποσού και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα

Σχετ.: 1. Πρόσκληση ΑΤ06 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση « Αντώνης Τρίτσης» (ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ) (αρ. πρωτ. 
Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού 10261/28.07.2020)

2. 1η τροποποίηση της πρόσκλησης ΑΤ06 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση « Αντώνης Τρίτσης» (6Λ0Ν46ΜΤΛ6-ΒΗΡ) 

Ο Υπουργός Εσωτερικών σύμφωνα με το υπ’ αρ. 1 σχετικό καλεί, μεταξύ άλλων, τους Δήμους των 
περιφερειακών ενοτήτων Αττικής να υποβάλλουν προτάσεις για περιοχές αρμοδιότητάς τους ή/και ιδιοκτησίας τους, 
προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και 
εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου, και των οικισμών». 

Στις περιοχές εντός αστικού ιστού προβλέπονται πέντε (5) Μέτρα σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση 
που αφορούν διαφορετικές κατηγορίες επεμβάσεων, όπως διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση 
της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Μέτρο Ι), προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων 
(Mέτρο ΙΙ), ανάδειξη και προστασία περιοχών πλησίον αρχαιολογικών χώρων, προστατευόμενων περιοχών, διατηρητέων 
μνημείων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς (Μέτρο ΙΙΙ),  παρεμβάσεις αναβάθμισης, εσκυγχρονισμού, 
αποκατάστασης και επανάχρησης για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας (Μέτρο IV) και δράσεις και παρεμβάσεις 
βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών περιοχών εντός του οικιστικού περιβάλλοντος (Μέτρο V). To 
Mέτρο V μπορεί να περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που αφορούν τη δημιουργία, συμπλήρωση, διεύρυνση, 
αναβάθμιση και διαχείριση δικτύων κοινοχρήστων χώρων και παιδικών χαρών με σκοπό τη βελτίωση περιβαλλοντικών 
όρων και την προσβασιμότητα. 

Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης, με μέγιστο 
συνολικό αριθμό δύο (2) κύριων υποέργων. 

Ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού, στο πλαίσιο της εν λόγω Πρόσκλησης, προτίθεται να υποβάλλει μία (1) 
αίτηση χρηματοδότησης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ». 

Η πρόταση αφορά την παιδική χαρά πλατείας Ελευθερίας που βρίσκεται στο ΟΤ 130 της Δημοτικής 
Ενότητας Νέου Ψυχικού και ανήκει στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού. Υφίσταται ως χώρος παιδικής αναψυχής εδώ και 
πολλές δεκαετίες, πριν από την έκδοση της υα ΥΠΕΣ 28492/2009 (Β΄931) όπως τροποποιήθηκε με την υα ΥΠΕΣ 
27934/2014 (Β’ 2029). 

Με τη μελέτη του τίτλου προτείνονται βελτιωτικές επεμβάσεις στην υφιστάμενη παιδική χαρά. Βασική 
κεντρική ιδέα της πρότασης είναι η διατήρηση της λειτουργίας του χώρου όπως έχει διαμορφωθεί από τους χρήστες 
εδώ και δεκαετίες, με συνυπολογισμό των παιδαγωγικών παραμέτρων, της μορφολογικής συνάφειας με τον υφιστάμενο 
εξοπλισμό, της ανθεκτικότητας σε βανδαλισμούς και της υψηλής ασφάλειας. Επιπλέον ενισχύεται η προσβασιμότητα 
ώστε ο χώρος και ο εξοπλισμός να προσφέρουν δυνατότητα χρήσης από κάθε κατηγορία χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένων των ΑμΕΑ. Όσον αφορά τα περιβαλλοντικά κριτήρια, ευνοοείται η διατήρηση και αξιοποίηση 
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του φυσικού περιβάλλοντος ως προς τις διαμορφώσεις, με χρήση της φυσικής σκίασης, ορθή διαχείριση της απορροής 
των ομβρίων μέσω της διοχέτευσής τους στον υδροφόρο ορίζοντα και συμμόρφωση της επέμβασης με το υφιστάμενο 
ανάγλυφο. Η τελική πρόταση θα αποτελεί ένα σύγχρονο και βιώσιμο σύνολο, που αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό 
το αποτέλεσμα των επιδιωκόμενων παρεμβάσεων. 

Αναλυτικότερη περιγραφή δίνεται στη συνημμένη έκθεση τεκμηρίωσης σκοπιμότητας και 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα της πράξης, στην αιτιολογική έκθεση τεκμηρίωσης – επεξήγησης της μελέτης, στην 
τεκμηρίωση της προσβασιμότητας, στην τεχνική έκθεση, στα υπ’ αρ. 1 έως 6 σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης και στο 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ), όπως έχουν συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Η επιδωκόμενη πράξη θα εκτελεστεί κατά τα οριζόμενα στο ν.4412/2016 (Α΄147). Για την εκτέλεση των 
προβλεπόμενων εργασιών δεν απαιτείται άδεια της οικείας ΥΔΟΜ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του 
ν.4067/2012 (Α’ 79). Η διαδιακασία ελέγχου των κατασκευών καθορίζεται από άποψη ασφάλειας από την υα 
28492/2009 (Α’ 931) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υα 27934/2014 (Β’ 2029) και από άποψη 
αισθητικής από την υα ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/113130/3420/2020 (Β’ 5287). Η υπ’ αρ. 45/2020 έχει λάβει την υπ’ αρ. πρωτ. 
355/24.11.2020 θετική γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Βορείου Τομέα (αρ. πρωτ. Δήμου Φιλοθέης – 
Ψυχικού 17039/27.11.2020). 

Η πράξη περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα:

 Υποέργο 1 (κύριο): «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» που αφορά την αγορά προϊόντων μετά της τοποθέτησης / 
εγκατάστασής τους και, υπό την έννοια αυτήν εμπίπτει στην περ. 8 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4412/2016 (Α’ 147) 
οπότε αποτελεί δημόσια σύμβαση προμήθειας. Προϋπολογισμός υποέργου 1: 297.600,00€. 

 Υποέργο 2 (συνοδευτικό/επικουρικό): «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) 
για τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» που αφορά την παράδοση προς επεξεργασία των ΑΕΕΚ που θα 
παραχθούν από τη δραστηριότητα του υποέργου 1. Η δαπάνη αντιστοιχεί στη χρηματική εισφορά που καταβάλλει ο 
διαχειριστής ΑΕΚΚ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Προϋπολογισμός υποέργου 2: 
400,00€.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΝΑΤ/ΤΠΚΑΜ/702456/498915/15424/7966/ 
11.12.2020 έγγραφο του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων & Μουσείων της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (αρ. πρωτ. Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού 18069/14.12.2020), οι εκσκαφικές εργασίες 
θα πραγματοποιηθούν με παρακολούθηση υπαλλήλου της Εφορείας οπότε δεν προκύπτει δαπάνη για επίβλεψη 
εκσκαφών σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Επίσης δεν απαιτείται μετατόπιση δικτύων κοινής 
ωφέλειας, καθώς η επέμβαση γίνεται εντός της πλατείας σε χώρους που δε διέρχονται δίκτυα. 

Βάσει των ανωτέρω, ο συνολικός προϋπολογισμός (των 2 υποέργων) διαμορφώνεται στο ποσό των 
298.000,00€ όπως συντάχθηκε βάσει του υπ’ αρ. πρωτ. 17834/09.12.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών 
που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 395/30.11.2020 (ΨΒΡΜΩΗ8-71Π) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Το ανώτατο 
επιλέξιμο ποσό ανά μονάδα επιφάνειας υπαίθριου χώρου είναι 100€/m2 προ ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ. 4.2.16 του υπ’ 
αρ. 1 σχετικού. Οπότε για την επιδιωκόμενη πράξη που αφορά περιοχή έκτασης 1.800m2, το ανώτατο επιλέξιμο ποσό 
υπολογίζεται ως εξής: 1.800m2*100€/m2*1,24=223.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Για το ποσό που 
υπερβαίνει το μέγιστο επιλέξιμο, ήτοι για το ποσό έως 74.800,00€ ο δικαιούχος θα συμβάλλει με ιδίους πόρους στην 
υλοποίηση της πράξης, με σχετική εγγραφή σε ξεχωριστό ΚΑΕ στον Προϋπολογισμό μετά την ένταξη της πράξης. 

Στα προαναφερθέντα ποσά συμπεριλαμβάνεται ποσοστό ΦΠΑ 24% στις δαπάνες που απαιτείται. 

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη πράξη δεν αντίκειται στα εγκεκριμένα μέτρα και παρεμβάσεις του 
στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων (ΣΒΑΚ, αναπλάσεις 
μεγάλων περιοχών), όπως έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα και έχει εγκριθεί βάσει των οριζόμενων 

Οπότε, με σκοπό την υποβολή της ανωτέρω πρότασης προς χρηματοδότηση Πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης» κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω σχετικό, έχοντας υπ΄ όψιν την αρμοδιότητα που προκύπτει από το άρθρο 93 
του υπ’ ν.3463/2006 (Α’ 114) και το άρθρο 65 του ν.3852/2010 (Α’ 87)  εισηγούμαστε:



 Την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με σκοπό την υποβολή της πράξης με τίτλο 
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» και προϋπολογισμό 298.000,00€, στο Μέτρο V του Άξονα Προτεραιότητας 
«Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου, και των οικισμών», σύμφωνα με τους όρους 
της υπ’ αρ. ΑΤ06 πρόσκλησης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

 Την ανάληψη δέσμευσης συμμετοχής με ιδίους πόρους του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού για κάλυψη  του ποσού 
που υπερβαίνει τη μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη των 223.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), έως το 
συνολικό ποσό των 298.000,00€ που αφορά την υλοποίηση της πράξης όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον 
Προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και το υπ’ αρ. πρωτ. 17834/09.12.2020 Πρακτικό της 
Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών που συντάχθηκαν βάσει της υπ’ αρ. 45/2020 εγκεκριμένης μελέτης.     

 Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την εν λόγω πράξη. 

Η προϊσταμένη
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Kαλλιόπη Τοκάτογλου

Η προϊσταμένη
Τμήματος Μελετών

Δήμητρα Σταύρου
Αρχιτέκτων μηχανικός ΑΠΘ, ΜArch, MSEE Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Συνημμένα: 
1. Έκθεση τεκμηρίωσης σκοπιμότητας και εξασφάλισης 

ολοκληρωμένου χαρακτήρα πράξης 
2. Αιτιολογική έκθεση τεκμηρίωσης – επεξήγηση της 

μελέτης 
3. Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης προσβασιμότητας 

ατόμων με αναπηρία 
4. Τεχνική Περιγραφή 
5. Πρακτικό Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών 
6. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δημόσιας Σύμβασης 

Προμήθειας (υποέργο 1) 
7. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Εργασιών ΑΕΚΚ (υποέργο 

2) 
8. Σχέδιο 1 – Υφιστάμενη κατάσταση, κλ. 1:250  
9. Σχέδιο 2 – Σχέδιο χαράξεων, κλ. 1:250 

10. Σχέδιο 3 – Σχέδιο γενικής διαμόρφωσης, κλ. 1:250 
11. Σχέδιο 4 – Οψοτομές ΑΑ και ΒΒ, κλ. 1:100
12. Σχέδιο 5 – Όψεις φυλακίου και φράκτη, κλ. 1:20 
13. Σχέδιο 6 – Σχέδιο εκσκαφών, κλ. 1:250 

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. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18109/14-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 Την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με σκοπό την υποβολή της 

πράξης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» και προϋπολογισμό 298.000,00€, στο 



Μέτρο V του Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου, 
και των οικισμών», σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. ΑΤ06 πρόσκλησης, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.  

 Την ανάληψη δέσμευσης συμμετοχής με ιδίους πόρους του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού για κάλυψη  του 
ποσού που υπερβαίνει τη μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη των 223.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%), έως το συνολικό ποσό των 298.000,00€ που αφορά την υλοποίηση της πράξης όπως διαμορφώθηκε 
σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και το υπ’ αρ. πρωτ. 
17834/09.12.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών που συντάχθηκαν βάσει της υπ’ αρ. 
45/2020 εγκεκριμένης μελέτης.     

 Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την εν λόγω 
πράξη. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 229/2020

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

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  22ης Συνεδριάσεως του ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
16- 12- 2020 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ

Ψυχικό, 28-12-2020 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ
ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ)

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Παναγιωτοπούλου Εµποριανή
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