
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 31ην του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00’ π.μ. 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7801/27-5-2022 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. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Ξυριδάκη Παντελή, 

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 πέντε  (5) και  απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ Ξυριδάκης Παντελής  και  Χαροκόπος Παντελής. 

Τον απόντα κ. Ξυριδάκη 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 τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 67 του Ν.4830/2021 και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

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

κ.κ.  Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη και Παπαχρόνης Γεώργιος 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. 
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Στυλιανή Μάντακα. 

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

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  6o  Η.Δ. 

Λήψη απόφαση για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Εκπόνηση   Επιχειρησιακού   Σχεδίου   της   

Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Φιλοθέης – 

Ψυχικού», για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Α.Π.2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού 

Ισοζυγίου» 2021, του Πράσινου Ταμείου. 

 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ΄αριθμ. πρωτ. 7480/23-5-2022 έγγραφο της  

Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας , το οποίο έχει ως ακολούθως:   

 
 

 
 

ΘΕΜΑ:  Εισήγηση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Εκπόνηση   Επιχειρησιακού   Σχεδίου   της   

Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Φιλοθέης – 
Ψυχικού», για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Α.Π.2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές 

δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021, του Πράσινου Ταμείου. 

 
 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγκεκριμένα το Πράσινο Ταμείο με την με Α.Π. 

4559/28-06-2021 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης : Ε.Σ. 2021) για τη δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την 

εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» καλεί, σε εφαρμογή του άρθρου 92 του 

ν.4759/2020 σε συνδυασμό με την περ. παρ. 1 του άρθρου 77 του ν.4495/2017, το σύνολο των δήμων της 

χώρας για υποβολή προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 

2021, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 

«Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» .  

 

Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ενισχύει έργα, δράσεις 

και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων και στην 
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πολεοδομική αποκατάσταση και εξισορρόπηση της επιβάρυνσης που προκαλείται από τη διατήρηση 

αυθαίρετων κατασκευών, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. 

Χρηματοδοτεί δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου οι οποίες επιλέγονται από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 

77 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

167 Α΄) όπως ισχύει. 

Προκειμένου να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης και 

η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι δήμοι καταρτίζουν 

Επιχειρησιακό Σχέδιο εντός των διοικητικών ορίων τους, στο οποίο καταγράφονται, ανά δήμο ή δημοτική 

ενότητα ή δημοτική κοινότητα, οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς 

χώροι.  

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων έχει ως στόχο να 

συμβάλει στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης, μέσω της απόκτησης των 

χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και προσανατολίζεται στην καταγραφή της 

υπάρχουσας κατάστασης για τους παραπάνω χώρους για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί 

απαλλοτρίωση. 

Σύμφωνα με τον σχετικό Οδηγό Διαχείρισης του Πράσινου Ταμείου, το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών 

Σχεδίων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) καθορίζεται από το άρθρο 92 του ν.4759/2020 και συντάσσεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην υπ’ αρ. οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-2021 Εγκύκλιο Τεχνικών Οδηγιών. Στο 

Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. καταγράφονται, ανά δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα, όλοι οι χαρακτηρισμένοι 

από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Καταγράφεται η θεσμοθετημένη κατάσταση, 

κατατάσσονται σε μια από τις κατηγορίες, όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020. Επιπλέον 

ιεραρχείται η απόκτησή τους με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό 

του οικείου δήμου, δημοτικής ενότητας ή δημοτικής κοινότητας, όπως ορίζει η παρ. 5 του άρθρου 92 του 

ν. 4759/2020. 

Κατά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν 

μόνο μία (1) πρόταση για τη χρηματοδότηση της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου εντός των 

διοικητικών τους ορίων. 

Κατά την υλοποίηση των Υπηρεσιών για τη Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση 

των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων, υλοποιείται: 

1. Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και κατάταξη των χώρων αυτών σε μία (1) από 

τις τέσσερις (4) κατηγορίες, όπως ορίζει η παρ.2 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020 και στη 

συνέχεια, 

2. Ιεράρχηση με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του 

οικείου δήμου, δημοτικής ενότητας ή δημοτικής κοινότητας, όπως ορίζει η παρ.5 του 

άρθρου 92 του ν. 4759/2020. 

Τα βασικά παραδοτέα της Δράσης είναι : 

1)Γεωχωρική Βάση Δεδομένων με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο για το σύνολο της 

πολεοδομικής ενότητας, όπου θα αποτυπώνονται τα χωρικά δεδομένα με τα αντίστοιχα 

περιγραφικά τους στοιχεία (attributes). 

Από το επίπεδο του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου θα γίνει εξαγωγή του επιπέδου των 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση ή 
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βρίσκονται σε δικαστική εκκρεμότητα ή είναι πολεοδομικά αρρύθμιστοι, που θα ενσωματωθούν στη 

Γεωχωρική Βάση Δεδομένων, ως ένα νέο Γεωγραφικό επίπεδο, διατηρώντας όλα τα χαρακτηριστικά 

(attributes) που προέρχονται από το «μητρικό» επίπεδο. 

2) Τεχνική Έκθεση που θα τεκμηριώνει το περιεχόμενο της Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων, δίνοντας τα 

απαραίτητα αναλυτικά στοιχεία για κάθε ένα από τα αντικείμενα του επιπέδου «Κοινόχρηστοι και 

Κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί». 

Ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού στο πλαίσιο της προαναφερθείσας πρόσκλησης δικαιούται στην 

υποβολή πρότασης, βάσει του σχετικού οδηγού του Πράσινου Ταμείου, με μέγιστο π/υ 39.680€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο οποίος καθορίστηκε αποκλειστικά με πληθυσμιακά κριτήρια. Η 

υπηρεσία μας εισηγείται, βάσει σχετικής  προεκτίμησης, την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της 

σχετικής δράσης με τίτλο: «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου της Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και 

Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού», συνολικού προϋπολογισμού 

37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

Σύμφωνα επίσης με τον Οδηγό διαχείρισης το υλοποιηθέν επιχειρησιακό σχέδιο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά στο πράσινο ταμείο και η ύπαρξή του ενδέχεται να αποτελεί προϋπόθεση για την 

χρηματοδότηση της απαλλοτρίωσης των χώρων στο μέλλον.  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α') με τίτλο «Στρατηγική 

αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και σύμφωνα με το άρθρο 117, παράγραφος 2 αυτού, στις 

αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής περιήλθε η λήψη αποφάσεων για την υποβολή προτάσεων εκ 

μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων 

έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα. 

 

Παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για : 

 

Α.   Την   υποβολή   πρότασης   με   τίτλο:  «Εκπόνηση   Επιχειρησιακού   Σχεδίου   της   

Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Φιλοθέης – 

Ψυχικού», συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για 

χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Α.Π.2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 

του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021, του Πράσινου Ταμείου. 

 

Β. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της εν λόγω πρότασης στον προϋπολογισμό του 

Δήμου, εφόσον αυτή εγκριθεί. 

 

Γ. Την κάλυψη του επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους του Δήμου, στην περίπτωση που ο π/υ της 

υποβαλλόμενης πρότασης είναι μεγαλύτερος από το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης με βάση τον οδηγό του 

Πράσινου Ταμείου . 

                                                                                           Ο Αν. Προϊστάμενος της Τ.Υ 

 

                                                                                                       ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΛΗΣ 
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   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 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το  

άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019, 

4. Το  υπ΄αριθμ. πρωτ. 7480/23-5-2022 έγγραφο της  Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας , 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 

Εγκρίνει :  

α) Την   υποβολή   πρότασης   με   τίτλο:  «Εκπόνηση   Επιχειρησιακού   Σχεδίου   της   

Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Φιλοθέης – 

Ψυχικού», συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για 

χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Α.Π.2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 

του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021, του Πράσινου Ταμείου. 

β) Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της εν λόγω πρότασης στον προϋπολογισμό του 

Δήμου. 

γ) Την κάλυψη του επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους του Δήμου, στην περίπτωση που ο π/υ της 

υποβαλλόμενης πρότασης είναι μεγαλύτερος από το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης με βάση τον οδηγό του 

Πράσινου Ταμείου.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  161/2022 

            Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 12ης Συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής την  

31ην Μαΐου 2022 

Ψυχικό, 2-6-2022 

                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

             ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

  

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος  

Χανακούλας Αθανάσιος 

 

ΑΔΑ: ΩΣ4ΦΩΗ8-ΟΙΝ
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