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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ:      27-02-2020 

  
    ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                            
           Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                            ΑΡ. ΠΡΩΤ:               3482 

        
                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμόν 2ης/26-02-2020 συνεδριάσεως του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 

 

   Αριθμ. Απoφ.  45/2020                                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Λήψη απόφασης για υποβολή 
αίτησης χρηματοδότησης στο 
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», 

στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Κοινωνικές και Πολιτιστικές 

Υποδομές και Δραστηριότητες των 
Δήμων» με τίτλο «Προμήθεια 
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά 

και τοποθέτηση στεγάστρων, για 
την δημιουργία ή αναβάθμιση των 

στάσεων, για την εξυπηρέτηση του 
επιβατικού κοινού των Δήμων της 
χώρας». 

 
Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός 

Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ., 

συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 

έπειτα από την υπ’ αριθμόν 3136/21.02.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α’/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κοφινάς Κων/νος, εκφώνησε τον 

κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών (27) 

ευρέθησαν παρόντα (14). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος, 2) Μπισιώτης Χρήστος 3) 

Δημητρίου Ευάγγελος, 4) Μαντάλα Καλή, 5) Αϊδινιώτης Ιωάννης, 6) Βαμποράκη 

Μελπομένη, 7) Κορωνιάς Νικόλαος, 8) Μαντάλα Μαρία, 9) Νέρας Ευάγγελος, 10) 
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Γιαννάκης Γεώργιος, 11) Κοφινάς Κων/νος, 12) Πολίτης Ιωάννης, 13) Λαδά 

Γιαννούλα, 14) Πανουργιάς Νικόλαος.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Δράκου Δήμητρα, 2) Δρίτσας Δημήτριος, 3) Πίντζου Ελισάβετ, 

4) Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα, 5) Χρυσάφης Σταύρος, 6) Αδάμος Γεώργιος, 7) 

Στρατουδάκης Ιωάννης, 8) Κουβέλης Αλέξανδρος, 9) Σταμπέλος Θεοφάνης, 10) 

Μπρίτσας Χρήστος, 11) Δρίτσας Χρήστος, 12) Νάσσου Φωτεινή, 13) Συλλελόγλου 

Ανδρέας. 

Προ της εκφωνήσεως του 1ου θέματος προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ.Μαντάλα Μαρία 

– Μαργαρίτα & Μπρίτσας Χρήστος. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος, ο οποίος 

και αποχώρησε προ της εκφωνήσεως του 11ου θέματος. 

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης. 

Και εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα  εξής:  

Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 4721/23.01.2019 πρόσκλησης του Υπουργείου 

Εσωτερικών και των τροποποιήσεών της, οι Δήμοι της χώρας έχουν τη δυνατότητα να 

υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», 

που αφορά στην «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 

στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων των δήμων της 

χώρας». 

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των ως άνω δυνητικών δικαιούχων 

για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, 

για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων των Δήμων, με στόχο τη βελτίωση 

των εν λόγω υποδομών, και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών που αφορά το επιβατικό κοινό. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, είναι επιλέξιμη κάθε είδους 

δαπάνη που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και 

τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων των δήμων 

(πχ. καθίσματα σταθερά ή ανακλινόμενα, φωτισμός, καλάθι αχρήστων, κ.λπ.). Οι 

δαπάνες πρέπει να αφορούν σε στάσεις που προβλέπονται σε εγκεκριμένες γραμμές 

(αστικές, δημοτικές, υπεραστικές). 

Τα στέγαστρα προβλέπεται να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και πρέπει 

να συμμορφώνονται με τις βασικές αρχές κατασκευής και τοποθέτησης του 

Παραρτήματος ΙΙΙ της πρόσκλησης «Τεχνικές Προδιαγραφές & Βασικές Αρχές 

Κατασκευής & Τοποθέτησης Στεγάστρων Στάσεων».  Συγκεκριμένα, υπάρχουν τρεις 

(3) τύποι στεγάστρων (Α, Β, Γ) τα χαρακτηριστικά των οποίων αναλύονται παρακάτω.  
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Το ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο δήμο, διαμορφώνεται βάσει πληθυσμιακών 

κριτηρίων. 

 

Ειδικά Στοιχεία Πρόσκλησης 

Συνολικός Προϋπολογισμός  15.990.000€ 

Προϋπολογισμός ανά περίπτωση Από 20.000€ έως 150.000€  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής 23.01.2019 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 30.04.2019 

 

Τύποι στεγάστρων 

Οι τύποι των στεγάστρων που μπορούν να επιλεγούν είναι τρεις. Ο τύπος Α, ο 

τύπος Β, και ο τύπος Γ. 

ΤΥΠΟΣ Α: Είναι τα στέγαστρα με πλάτος από 1,20μ. και άνω και τοποθετούνται 

σε πεζοδρόμια πλάτους από 2,70 και άνω. Η οπίσθια όψη (πλάτη) δύναται να είναι 

από διαφανές αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο, το αριστερό (όπως παρατηρείται 

από τον δρόμο) κάθετο προς την γραμμή του πεζοδρομίου τμήμα θα είναι πλήρως 

καλυμμένο από πλαίσιο, ενώ το δεξιό κάθετο τμήμα δύναται να είναι καλυμμένο κατά 

πλάτος κατά το ήμισυ από διαφανές αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο. Το 

στέγαστρο έχει κάθισμα τουλάχιστον τριών θέσεων, σταθερό ή ανακλινόμενο. 

Ύψος επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά στάση τύπου Α: 4.000,00€ 

ΤΥΠΟΣ Β: Είναι τα στέγαστρα με πλάτος από 1,00μ. έως 1,19μ. και 

τοποθετούνται σε πεζοδρόμια πλάτους από 1,80 έως 2,69μ. Δύναται να υπάρχει μόνο 

οπίσθια όψη (πλάτη) πλήρως κλειστή από διαφανές πλαίσιο. Αριστερά και δεξιά το 

στέγαστρο θα είναι τελείως ανοικτό (για την ελεύθερη διακίνηση των πεζών). Ο τύπος 

αυτός μπορεί να εξοπλιστεί μόνο με ανακλινόμενο κάθισμα. 

Ύψος επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά στάση τύπου Β: 3.500,00€ 

ΤΥΠΟΣ Γ: Είναι τα στέγαστρα με πλάτος από 1,00 έως 1,19μ και 

τοποθετούνται σε πεζοδρόμια πλάτους από 1,60μ έως 1,79μ. Στον τύπο αυτό των 

στεγάστρων δεν τοποθετείται οπίσθια όψη (πλάτη) ούτε αριστερό και δεξιό τμήμα (θα 

είναι τελείως ανοικτά για την ελεύθερη διακίνηση των πεζών). Στον τύπο αυτό 

απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε καθίσματος. 

Ύψος επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά στάση τύπου Γ: 3.000,00€ 

Ως εκ τούτου καλούμαστε για την υποβολή ή μη αίτησης χρηματοδότησης στο 

Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και 

Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Προμήθεια 

εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή 

αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων 

της χώρας». 
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Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ’ όψιν και 

τις κείμενες διατάξεις του Ν. 3463/06, του Ν.3852/2010, την υπ’αρ.πρωτ. 

4721/23.01.2019 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών και των τροποποιήσεών 

της 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και 

Δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά 

και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή αναβάθμιση των στάσεων, για την 

εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων της χώρας». 

         Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  45/2020.  

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.  

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:  

 

           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
          ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ 

 

 

ΔΗΜΗ 

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   
  ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 
 ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ    
           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ        
  ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
  ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΛΑΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
  ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
         ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
   
  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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