
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 31-3-2021  5ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου αρ.95), 
σήμερα την 31ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος και 
του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. . 
4659/26-3-2021 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  12Ο Η.Δ.
Λήψη απόφασης α) για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη Σύσταση 

Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Φιλοθέης - Ψυχικού, Παπάγου - Χολαργού β) για τη 
Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Φιλοθέης - Ψυχικού, Παπάγου – Χολαργού, γ) για 
την έγκριση του σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας, δ) για τη συμμετοχή του Δήμου Φιλοθέης - 

Ψυχικού στο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και ε) για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις 
απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών 
Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι δύο (22) και απόντες πέντε (5) ήτοι: οι κ.κ. Χαροκόπος Παντελής,  
Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Χανακούλας Αθανάσιος  και Καβαλάρης Ιωάννης.
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Μπονάτσος Χαράλαμπος   
Νάκας Αριστείδης 
Φωτιάδης Δημήτριος  
Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα
Ξυριδάκης Παντελής
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη
Δελακουρίδης Ιωάννης
Τρέζου Μαρία-Ελένη
Κανελλάκης Νικόλαος
Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος
Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα) 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη προσήλθε στις ανακοινώσεις.
            Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ζαφροκοπούλου Σοφία  προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου Η.Δ.
            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι πρόεδροι των συμβουλίων των Κοινοτήτων Φιλοθέης και Νέου 
Ψυχικού κ.κ. Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ) και Στρατηγός Νικόλαος-Δημήτριος 
αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε το 1ο θέμα Η.Δ. να 
χωρισθεί σε δύο θέματα Η.Δ. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα την αλλαγή αυτή. Ως εκ 
τούτου το 1ο θέμα Η.Δ. χωρίζεται σε δύο και πλέον αριθμούνται ως 1ο θέμα Η.Δ και ως 13ο θέμα Η.Δ.

Επομένως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στις 31-3-2021 συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις 
κατά σειρά για το 1ο θέμα Η.Δ., το 13ο θέμα Η.Δ., το 2ο θέμα Η.Δ. και το 3ο θέμα Η.Δ.

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 στις 31-3-2021 με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι 
δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα-
Βαισιλική, 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).

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διέκοψε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31-3-
2021, ημέρα Τετάρτη και ώρας 19:30΄ λόγω βλάβης στο δίκτυο της COSMOTE, η οποία συνέβη κατά τη 
διάρκεια συζήτησης του 4ου θέματος Η.Δ.



Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7-4-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρας 18:00’ συνέχισε την 
διακοπείσα την 31η-3-2021 συνεδρίαση και αμέσως προέβη στη λήψη παρουσιών των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι ένας 
(21) και απόντες έξι (6) ήτοι: οι κ.κ. Χαροκόπος Παντελής,  Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, 
Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Χανακούλας Αθανάσιος και Καβαλάρης Ιωάννης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη και Χανακούλας Αθανάσιος προσήλθαν κατά τη 
συζήτηση του 4ου θέματος Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη προσήλθε κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος 
Η.Δ.

Η συνεδρίαση στις 7-4-2021 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 στις 31-3-2021 με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι 
δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα-
Βαισιλική, Παπαχρόνης Γεώργιος, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, Φωτιάδης Δημήτριος, Ξυριδάκης 
Παντελής, Πετρίτση -Μουράντ Αικατερίνη, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Μαζαράκης 
Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Δελακουρίδης Ιωάννης, Τρέζου Μαρία -Ελένη, Κανελλάκης 
Νικόλαος και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα).

Στις 7-4-2021 η διακοπείσα στις 31-3-2021 συνεδρίαση συνεχίσθηκε με τη συζήτηση του 4ου θέματος 
Η.Δ.

Επομένως, κατά τη διάρκεια της συνεχισθείσας συνεδρίασης στις 7-4-2021 συζητήθηκαν και ελήφθησαν 
αποφάσεις για το 4ο θέμα Η.Δ, το 5ο θέμα Η.Δ., το 6ο θέμα Η.Δ., το 7ο θέμα Η.Δ., το 8ο θέμα Η.Δ., το 9ο θέμα 
Η.Δ., το 10ο θέμα Η.Δ., το 11ο θέμα Η.Δ. και το 12ο θέμα 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:

Έχοντας υπόψη:

1) Σύμφωνα με τον ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α/53/11-03-2020) «Στρατηγική Αναπτυξιακή προοπτική των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 2, παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος νόμου «Αναπτυξιακοί 
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί») είναι ανώνυμες εταιρείες 
ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττουν από κοινού με 
τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό, διαδημοτικό, περιφερειακό ή 
ευρύτερο χώρο, ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις και έχουν ως σκοπό ιδίως την 
επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη 



και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων 
υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου 
ανάπτυξης. Για την επίτευξη των σκοπών τους, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν την 
εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία και διαχειρίζονται 
αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς 
πόρους. Στο μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών μετέχουν περισσότεροι του ενός 
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων».

2) Σύμφωνα με το Ν. 3852/10 ΚΕΦ.Α’ ΣΥΣΤΑΣΗ -ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ / ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ 
ΔΗΜΩΝ ΠΕΡ.5.1.Α7.(ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010) περί σύστασης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

3)  Σύμφωνα με την απόφαση 235/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού 
«Έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το Ν.4674/2020, με τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού και την ΕΕΤΑΑ 
και εξουσιοδότηση του Δημάρχου»

Η  Τοπική Αυτοδιοίκηση στα χρόνια της κρίσης ανέλαβε ένα σημαντικό μερίδιο ευθύνης 
για την ανασυγκρότηση της χώρας, ενώ παράλληλα διατήρησε ζωντανές τις σχέσεις με την 
κοινωνία και τον πολίτη, συμβάλλοντας τόσο στην κοινωνική συνοχή όσο και στην απομείωση 
των οδυνηρών συνεπειών της ανθρωπιστικής κρίσης που η κρίση επέτεινε.

Σήμερα, μεσούσης της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του 
COVID- 19 και που έχει φέρει την παγκόσμια οικονομία στα πρόθυρα μεγάλης οικονομικής 
καταστροφής, οι προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά μας είναι μεγαλύτερες από ποτέ.

Η επανεκκίνηση της οικονομίας μέσα από Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων και τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, η επιτάχυνση των διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η 
ανάσχεση του καλπασμού της ανεργίας, η ανάληψη κοινωνικών πολιτικών προς όφελος των πιο 
αδύναμων συμπολιτών μας, αλλά και η μόχλευση κρατικών / ευρωπαϊκών κεφαλαίων με τελικό 
αποδέκτη την ιδιωτική οικονομία αποτελούν ήδη στόχους που απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις.

Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η Τοπική Αυτοδιοίκηση του Α΄ Βαθμού, ο θεσμός με 
την μεγαλύτερη εγγύτητα στον πολίτη, οφείλει να αξιοποιήσει όλα τα θεσμικά εργαλεία 
προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών και τις προσδοκίες των δημοτών.

Ταυτόχρονα, γίνεται επιτακτική η συνεργασία και η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών με στόχο  
τόσο την διαχείριση παρελθοντικών και σημερινών κρίσεων, όσο και η αποτύπωση/ υλοποίηση 
ενός μακροπολιτικού / ολιστικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης για το άμεσο και το απώτερο 
μέλλον.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και με γνώμονα τόσο τα κοινά ζητήματα όσο και τις 
προκλήσεις που δημιουργούν τα κοινά χαρακτηριστικά των Δήμων Φιλοθέης-Ψυχικού, 
Παπάγου-Χολαργού, προκρίνεται ως αναγκαία και χρήσιμη η σύσταση ενός Αναπτυξιακού 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4674/2020.

Αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο, αναγνωρίζοντας τις διαχρονικές αδυναμίες της δημόσιας 
διοίκησης, το βαθύ αποτύπωμα των μνημονιακών επιταγών και την κόπωση των 
υποστελεχωμένων υπηρεσιών, δημιουργεί ένα νέο, ευέλικτο και αποτελεσματικό εργαλείο, τους 
Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, να αξιοποιηθούν 



κονδύλια που λιμνάζουν και να εφαρμοστούν ευρύτερα χωρικά αναπτυξιακά σχέδια, πάντοτε με 
όρους διαφάνειας και τήρησης απόλυτης νομιμότητας. Συγκεκριμένα, με βάση το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο, αντικείμενο της εταιρείας θα είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη 
των Δήμων- μετόχων, η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης 
ανάπτυξής της, η μελέτη της οικονομικής και τουριστικής δραστηριότητας της περιοχής 
παρέμβασης και η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, αποβλέποντας παράλληλα στην 
τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, της απασχόλησης, της προσέλκυσης επενδύσεων και 
της βελτίωσης των υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του αγροτικού τομέα, ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας 
του περιβάλλοντος και η συμμετοχή σε προγράμματα και πάσης φύσεως δράσης στο πλαίσιο 
των σκοπών της ή και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο 
γεωγραφικό χώρο.

Βασικός σκοπός της θα είναι να λειτουργήσει ως φορέας συλλογής, σύνθεσης και 
αναδιανομής πληροφοριών, τεχνογνωσίας, πόρων και υπηρεσιών συμβάλλοντας στη δημιουργία 
σύγχρονων μηχανισμών και συστημάτων που θα καταλήγουν σε τυποποιημένες και 
απλοποιημένες μεθόδους και διαδικασίες. Η δραστηριότητα της εταιρείας θα αναπτύσσεται σε 
πολλαπλούς άξονες αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία. 

Ειδικότερα, οι άξονες που προβλέπονται είναι:

1. Τεχνική Υποστήριξη Έργων και Υποδομών (Ωρίμανση Έργων, Υποβολή φακέλων για χρηματοδοτήσεις, 
Εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων και ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών κ.α.).

2. Περιβάλλον/ Πολιτισμός / Εξωστρέφεια (Σχέδιο Δράσης Δημιουργίας πολιτισμικών διαδρομών, και 
ενίσχυση της ιδιωτικής οικονομίας υπό ένα ενιαίο και ισχυρό όραμα κ.α.).

3. Επιχειρηματικότητα / Επενδύσεις (Ενίσχυση των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων, καταγραφή της 
δημοτικής περιουσίας και ωρίμανση διαδικασιών για υποδοχή επενδύσεων κ.α.).

4. Υγεία / Ποιότητα Ζωής (Δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –ΕΚΤ, 
Δράσεις για την υλοποίηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κ.α.).

5. Ψηφιακή Εποχή (Δράσεις για την έξυπνη πόλη, για την βελτιστοποίηση της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και της ψηφιακής συνδεσιμότητας των υπηρεσιών τουρισμού, πολιτισμού, 
αγροδιατροφής, επιχειρηματικότητας και επενδύσεων-DMS κ.α.).

Ο κάθε Δήμος σε όλους τους ανωτέρω άξονες διατηρεί, σε μη κοινά έργα, το δικαίωμα 
να ενεργεί αυτοτελώς και στο όνομά του κάποιον από αυτούς.

Περαιτέρω, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός θα δύναται μέσω των κατάλληλων εργαλείων 
και με την εξέλιξή του ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) για πράξεις των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) να συμβάλει καθοριστικά στην 
διεκδίκηση και απορρόφηση σημαντικών ευρωπαϊκών κονδυλίων, τόσο στην τρέχουσα όσο και 
στην επόμενη προγραμματική περίοδο, λαμβανομένου υπόψη και του σχεδιασμού για ενίσχυση 
των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων κατά την περίοδο 2021-2027.

Η λειτουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού εμπίπτει σε όλες τις διατάξεις που 
διασφαλίζουν τη διαφάνεια, ενώ υπόκειται στον δημοκρατικό έλεγχο των Δημοτικών 



Συμβουλίων. Υποχρεωτική βάσει νόμου είναι η ανάρτηση όλων των αποφάσεων του 
Οργανισμού στη Διαύγεια, ενώ ακολουθεί τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Η σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται η επωνυμία, ο σκοπός, η διάρκεια, η έδρα της 
επιχείρησης, το κεφάλαιο, η διοίκηση, οι πόροι και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά τα 
οριζόμενα από το θεσμικό πλαίσιο. Για τη λήψη απόφασης για την σύσταση Αναπτυξιακού 
Οργανισμού απαιτείται η εκπόνηση σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης.

Για την πλήρωση των παραπάνω απαιτήσεων, έχει ήδη εκπονηθεί οικονομοτεχνική 
μελέτη βιωσιμότητας, το σχέδιο της οποίας υποβάλλεται με την παρούσα προς έγκριση, καθώς 
και σχέδιο καταστατικού, στο οποίο ορίζονται, πέραν των όσων ρητά προβλέπει ο νόμος 
(επωνυμία, σκοπός, διάρκεια, έδρα της εταιρείας, κεφάλαιο, διοίκηση, πόροι)και πρόσθετα 
άρθρα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού 
Συμβουλίου, στα δικαιώματα κα τις υποχρεώσεις των μετόχων, στη διαδικασία λήψεως 
αποφάσεων των οργάνων της διοίκησης, στην έγκριση της διαχείρισης και τον ορισμό ελεγκτών 
της εταιρείας, καθώς και στη διάλυση – λύση της εταιρείας.

Για την επίτευξη δε των σκοπών της εταιρείας όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στο 
άρθρο 4 του σχεδίου Καταστατικού, απαιτείται συνολικό κεφάλαιο διακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(200.000,00 €), εκ των οποίων ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού θα καταβάλει τις εκατό 
χιλιάδες ευρώ (100.000€), λαμβάνοντας το αντίστοιχο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας. Σύμφωνα με το σχέδιο Καταστατικού, που συνυποβάλλεται δια της παρούσης, οι 
ιδρυτές μέτοχοι, ήτοι οι Δήμοι Φιλοθέης-Ψυχικού, Παπάγου-Χολαργού,  αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση να καταβάλλουν άμεσα εντός των προβλεπόμενων στον νόμο προθεσμιών με την 
νόμιμη σύσταση της εταιρείας το ποσό της εισφοράς τους με μετρητά στο αρχικό κεφάλαιο, ήτοι 
το συνολικό ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ, σε ειδικό λογαριασμό της 
εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ,) για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η εγγραφή του 
σχετικού ποσού στον προϋπολογισμό του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην αμέσως επόμενη 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού από την αποδοχή των όρων του παρόντος από το Δημοτικό 
Συμβούλιο.

Τέλος, είναι απαραίτητη η παροχή εξουσιοδοτήσεων προς:

(α)   τον Δήμαρχο Φιλοθέης - Ψυχικού προκειμένου:

i. Να προχωρήσει στην διαδικασία σύστασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού και σε συνεργασία με τον 
Δήμαρχο Παπάγου Χολαργού να προβούν σε τυχόν βελτιώσεις για την οριστικοποίηση της τελικής 
μορφής του καταστατικού

ii. Να εκπροσωπεί εφεξής τις μετοχές του Δήμου στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας
iii. Να προχωρήσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να παραχωρήσει στεγασμένο χώρο 

γραφείων (ιδιόκτητο ή μισθωμένο), ο οποίος θα παραχωρηθεί για χρήση έδρας στον Αναπτυξιακό 
Οργανισμό.

(β) τη δικηγόρο Νεκταρία Σκοτίδα προκειμένου όπως πράξει κάθε απαιτούμενη ενέργεια για  τη 
διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών για την σύσταση της ως άνω εταιρείας  



(ενδεικτικά έκδοση ΑΦΜ, καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. κλπ.), υπογράφοντας για το λόγο αυτό 
κάθε απαραίτητο έγγραφο σχετικά.

Κατόπιν των ανωτέρω

 Εισηγούμαι

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού να εγκρίνουν:

1ον)  Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας που έχει τεθεί υπόψη του Σώματος του Δημοτικού 
Συμβουλίου για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τους 
Δήμους Φιλοθέης-Ψυχικού, Παπάγου-Χολαργού, (κατ’ άρθρο 2 του ν.4674/2020). 

3ον) Τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τους Δήμους Φιλοθέης-
Ψυχικού, Παπάγου-Χολαργού, (κατ’ άρθρο 2 του ν.4674/2020).

4ον) Το υποβληθέν σχέδιο Καταστατικού της Εταιρείας που επίσης έχει τεθεί υπόψη του Σώματος του 
Δημοτικού Συμβουλίου

5ον) Την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου των ποσών όπως προβλέπονται στο εδάφιο Δ της 
παρ. 2 του άρθρου 5 του σχεδίου του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«Διαδημοτική Αναπτυξιακή Συνεργασία», για τη συμμετοχή του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού 
στο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (συνολικού μετοχικού κεφαλαίου 200.000 ευρώ, εκ των 
οποίων 100.000 ευρώ αντιστοιχούν στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού) στην αμέσως επόμενη 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού όπως προκύπτει από την αποδοχή των όρων του παρόντος από 
το Δημοτικό Συμβούλιο.

6ον) Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Δήμαρχο για:

i. Να προχωρήσει στην διαδικασία σύστασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού και σε συνεργασία με τους 
υπόλοιπους Δημάρχους – Μετόχους να προβούν σε τυχόν βελτιώσεις για την οριστικοποίηση της τελικής 
μορφής του καταστατικού.

ii. Να εκπροσωπεί εφεξής τις μετοχές του Δήμου στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας
iii. Να προχωρήσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να παραχωρήσει στεγασμένο χώρο 

γραφείων (ιδιόκτητο ή μισθωμένο), ο οποίος θα παραχωρηθεί για χρήση έδρας στον Αναπτυξιακό 
Οργανισμό.

7ον) Την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τ…. Δικηγόρο …………….. για τις απαραίτητες 
διαδικαστικές ενέργειες (καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ., έκδοση ΑΦΜ κλπ.) και την καταβολή 
σχετικών εξόδων.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι, αφού λάβουν υπ’ όψιν τους τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-
6-2010), τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και 
Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11-03-2020) καθώς και την υπ’ αριθ. 40 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών (Αρ. Πρωτ. 20930/31- 03-2020) καλούνται να αποφασίσουν σχετικά.

 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,

μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αναβάλλεται.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 48/2021

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  5ης Συνεδριάσεως του ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
31- 3- 2021 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ

Ψυχικό, 14-4-2021 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
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ)
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