
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 25-4-2018   5ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95), 

σήμερα την 25ην του μηνός  Απριλίου του έτους 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος και 

του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

4820/20-4-2018  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω 

θεμάτων Η.Δ. 

ΘΕΜΑ  36ο Η.Δ. 

Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΣΒΑΠ και Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για την 

«Σύνταξη μελέτης και έκδοση οικοδομικής άδειας για τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων» 

και ορισμός μελών Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων 

παρόντες ήταν είκοσι ένας (21) και απόντες έξι (6) ήτοι: οι κ.κ. Ζαφρακοπούλου – Δανιήλ Σοφία, Μαζαράκης 

Γεράσιμος – Αλέξανδρος, Κομνηνού – Κούμπα Άννα, Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος και 

Παπαχρόνης Γεώργιος. 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος 

Λάβδα Ελένη 
Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Καριώτης Αλέξανδρος 
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Μπετροσιάν Άλεξ  

Παπαγεωργίου Λεωνίδας 
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 
Μαναός Δημήτριος 

Χριστοδούλου Γαβριέλλα  
Ζερβός Νικόλαος 

Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 

Χαροκόπος Παντελής 
Δελακουρίδης Ιωάννης 

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να 
Συμεωνίδου Χαρίκλεια 

Καβαλάρης Ιωάννης 

Γαλάνης Δημήτριος 
 

Ζαφρακοπούλου – Δανιήλ Σοφία 
Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος 

Κομνηνού – Κούμπα Άννα 

Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη 
Κανελλάκης Νικόλαος 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  :  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.:  93/25-4-2018 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:  5409/3-5-2018 
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 6Ψ3ΕΩΗ8-ΛΔΓ



Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζαφρακοπούλου – Δανιήλ Σοφία, Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος, 

Κομνηνού – Κούμπα Άννα και Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη προσήλθαν στις ανακοινώσεις. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος προσήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος Η.Δ. και  

απεχώρησε κατά την συζήτηση του 32ου θέματος Η.Δ. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Συμεωνίδου Χαρίκλεια απεχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καβαλάρης Ιωάννης απεχώρησε κατά την συζήτηση του 9ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαναός Δημήτριος απεχώρησε κατά την συζήτηση του 11ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαροκόπος Παντελής απεχώρησε κατά την συζήτηση του 22ου θέματος Η.Δ. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Σουμπασάκη – Παπαδημούλη Κωνσταντίνα απεχώρησε μετά την ψήφιση του 

34ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζερβός Νικόλαος απεχώρησε μετά την ψήφιση του 40ου θέματος Η.Δ. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού κ. Πασσά-Χρήστου 

Ελένη και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού κ. Παλτζόγλου Ευφημία-Ελένη.  

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

Γεώργιος.  

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων, σκοπεύει να ιδρύσει ένα καταφύγιο ζώων συντροφιάς, 

δυναμικότητας έως ογδόντα (80) θέσεων, στο ιδιόκτητο οικόπεδο, στο Μαρκόπουλο Αττικής. Επειδή ο Σύνδεσμος 

δε διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4412/2016, για τη 

διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη της δημόσιας σύμβασης των απαιτούμενων 

μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, απαιτείται η σύναψη 

προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού (εφεξής ΔΦΨ), κατά την περίπτωση γ της παραγράφου 

10 του άρθρου 100 του Ν.3852/2010.  

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης θα είναι η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών για την Σύνταξη μελέτης και την έκδοση οικοδομικής άδειας για τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων 

ζώων.  

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνουν το παρακάτω σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, 

μεταξύ του Συνδέσμου και του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗ: 

«Σύνταξη μελέτης και έκδοση οικοδομικής άδειας για τη δημιουργία καταφυγίου 

αδέσποτων ζώων» 

 

Στην Αθήνα σήμερα …………………, ημέρα ………………. οι  παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σύνδεσμος για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων», που εδρεύει στην 

Αθήνα, Ταϋγέτου 11 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Κουράση. 

2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στο Ψυχικό, 

Μαραθονοδρόμων 95, και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Φιλοθέης-Ψυχικού, κ. Παντελή 

Ξυριδάκη. 

με βάση τις διατάξεις: 
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1. Του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 

107/Α’/31-7-2017) και ισχύει. 

2. Του άρθρου 44 του Ν.4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

και έχοντας υπόψη: 

1. Την με αριθμό 5/2016 (ΑΔΑ:ΩΕΤΧΟΕ87-ΨΙΟ) απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου με την οποία εγκρίθηκε η 

αγορά ακινήτου για την δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων. 

2. Το υπ’ αριθμ. 7.009/29/12/2017 συμβόλαιο αγοράς ακινήτου, βάσει του οποίου περιήλθε στην κυριότητα του 

Συνδέσμου στο Μαρκόπουλο Αττικής, θέση «Βαραδέλπορα», οικόπεδο εμβαδού 16.101,30μ2  

3. Τη με αριθμό 17/2017 (ΑΔΑ:ΩΝΡΩΟΕ87-9ΔΟ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου με την 

οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της, έτους 2018 και προβλέφθηκε η σχετική πίστωση της  μελέτης με ΚΑΕ  

70.7411.002. 

4. Την με αριθμό 3/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για «Σύνταξη 

μελέτης για έκδοση οικοδομικής άδειας για τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων» 

5. Το σχέδιο τεχνικού φακέλου για τον διαγωνισμό της μελέτης, σύμφωνα με τον οποίο ο προϋπολογισμός της 

μελέτης και η έκδοση της οικοδομικής άδειας δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των 74.400,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

6. Την με αριθμό 4/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος διεξαγωγής 

διενέργειας του διαγωνισμού  «Σύνταξη μελέτης για έκδοση οικοδομικής άδειας για τη δημιουργία καταφυγίου 

αδέσποτων ζώων» 

7. Την με αριθμό  ….. (ΑΔΑ………..) απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της 

παρούσης. 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και η δημιουργία καταφυγίων κατά την παρ. Ιγ10 

άρθρου 75 Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την περ. 28 της παρ. 2 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010, 

αποτελεί αρμοδιότητα των Δήμων ή/και των Συνδέσμων Δήμων υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του 

Ν.4039/2012.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (εφεξής ΣΒΑΠ), σκοπεύει να ιδρύσει 

ένα καταφύγιο ζώων συντροφιάς, δυναμικότητας έως ογδόντα (80) θέσεων, σε ιδιόκτητο οικόπεδο.  

Ο ΣΒΑΠ δε διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του 

Ν.4412/2016, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη της δημόσιας σύμβασης 

των απαιτούμενων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οπότε 

προσφεύγει στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού (εφεξής ΔΦΨ), κατά την 

περίπτωση γ της παραγράφου 10 του άρθρου 100 του Ν.3852/2010.  

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών, του ΣΒΑΠ και του ΔΦΨ, για 

τη σύναψη και εκτέλεση δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών με τίτλο «Σύνταξη μελέτης και έκδοση οικοδομικής άδειας για τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων».  
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Το πρόγραμμα εκτέλεσης της μελέτης περιλαμβάνει τη σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα, των στοιχείων τα 

οποία θα επιτρέψουν σχηματισμό πλήρους εικόνας της λειτουργίας και δομής της μορφής του έργου ανέγερσης καταφυγίου 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς και της προβλεπόμενης δαπάνης του έργου, πλήρως αδειοδοτημένων ήτοι: 

 τη μελέτη εφαρμογής κατά την έννοια του άρθρου ..... του Π.Δ. 696/1974 (Α΄301) 

 την έκδοση οικοδομικής άδειας (συμπεριλαμβανομένων όλων των γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων που αποτελούν 

προϋπόθεση της έκδοσης οικοδομικής άδειας) 

 την έκδοση άδειας ίδρυσης 

Η προεκτιμώμενη δαπάνη, σύμφωνα με παρόμοιες μελέτες,  υπολογίζεται έως το ποσό των 74.400,00 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών απρόβλεπτων δαπανών και του ποσοστού ΦΠΑ 24%.  

ΑΡΘΡΟ 2: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ  

Με την παρούσα, ο ΔΦΨ αναλαμβάνει την ευθύνη της υλοποίησης της δημόσιας σύμβασης εκπόνησης 

μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο «Σύνταξη μελέτης και 

έκδοση οικοδομικής άδειας για τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων», με την ιδιότητα του φορέα 

κατασκευής κατά την έννοια της περ. 2 της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016,  για λογαριασμό του κυρίου 

του έργου, ήτοι του ΣΒΑΠ, κατά την έννοια της περ. 1 του ιδίου άρθρου.  

Αναλυτικότερα, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΦΨ αναλαμβάνει την διεξαγωγή διαγωνισμού μελετών 

καθώς και την άσκηση καθηκόντων Διευθύνουσας Υπηρεσίας, δηλαδή την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση 

της δημόσιας σύμβασης  που θα συναφθεί μεταξύ του κυρίου του έργου και του οικονομικού φορέα που θα αναδειχθεί 

ανάδοχος.  Ο ΣΒΑΠ θα ασκεί καθήκοντα προϊσταμένης αρχής, δηλαδή θα εποπτεύει τη σύμβαση ασκώντας 

αποφασιστικές αρμοδιότητες, διά των αρμοδίων οργάνων του.  

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΟΡΟΙ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΤΟΥΣ, ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ  

Η δαπάνη της δημόσιας σύμβασης βαρύνει εξ ολοκλήρου το ΣΒΑΠ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. Το εν 

λόγω έξοδο έχει εγγραφεί στον ΚΑ 70.7411.002 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΣΒΑΠ για το έτος 2018 και 

στον τεχνικό προγραμματισμό του Συνδέσμου.   

Αναλυτικότερα, ο ΣΒΑΠ αναλαμβάνει την οικονομική υποχρέωση για κάθε δαπάνη που σχετίζεται με την εν 

λόγω μελέτη, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των φόρων, τυχόν τελών που απαιτούνται για την έκδοση των 

απαιτούμενων αδειών, κόστος αναπαραγωγής σχεδίων και προμήθειας εγγράφων και παραστατικών που 

απαιτούνται για την έκδοση άδειας (τίτλων ιδιοκτησίας, κτηματολογικών αποσπασμάτων, κτλ), τυχόν 

συμπληρωματικών συμβάσεων ή υποστηρικτικών μελετών, αποζημιώσεων, αλλαγών του συντελεστή ΦΠΑ ή του 

συντελεστή τκ (βάσει του οποίου καθορίζονται οι προεκτιμώμενες αμοιβές), καθώς και κάθε άλλης δαπάνης 

σχετικής με την εν λόγω δημόσια σύμβαση.  

Η καταβολή των δαπανών της δημόσιας σύμβασης θα πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του ΔΦΨ που παρέχει σχετικές υπηρεσίες το ΣΒΑΠ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΙΤΙΑΣ 

ΠΛΗΜΜΕΛΟΥΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Οι συνέπειες σε περίπτωση υπαίτιας πλημμελούς εκπλήρωσης των καθηκόντων της παρούσας, προκύπτουν 

από τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με τους Ν.3463/2006 και 3584/2007.  
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Ο ΣΒΑΠ είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του αναδόχου, για αξιώσεις τους 

σχετικές με τη μη έγκαιρη πληρωμή των εγκεκριμένων πιστοποιήσεων του Αναδόχου.  

Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης της μελέτης για λόγους που ανάγονται στις κατά την 

παρούσα σύμβαση και τον νόμο υποχρεώσεις του ΣΒΑΠ, ο τελευταίος ευθύνεται κατά νόμο έναντι οποιουδήποτε 

τρίτου.     

Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.  

Η παράβαση οποιουδήποτε από αυτούς από οποιονδήποτε από τους συμβαλλόμενους, παρέχει στον άλλο το 

δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε 

αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία 

του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της 

παρούσης προγραμματικής συμβάσεως. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ 

ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, 

σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την 

επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, ως εξής:  

α) δύο (2) μέλη του Συνδέσμου με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο,  

β) δύο (2) μέλη του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού με τους αναπληρωτές τους,  

γ) ένα (1) εκπρόσωπο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού με τον αναπληρωτή του 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, 

με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου ορίζονται οι: 

1. Κουράσης Γεώργιος, Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής, με αναπληρώτρια την κα Λυμπέρη Μαρία 

2. Ξυριδάκης Παντελής, με αναπληρωτή τον κ. Χρήστο Καλό 

με απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού ορίζονται οι: 

1. Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωτή αυτού τον δημοτικό σύμβουλο Καριώτη 

Αλέξανδρο, 

2.Τρέζου Μαρία-Ελένη, δημοτική σύμβουλο, με αναπληρωτή αυτής την δημοτική σύμβουλο Ζαφρακοπούλου-

Δανιήλ Σοφία  

    Ως εκπρόσωπος του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού οι:  

3.Σταύρου Δήμητρα, δημοτική υπάλληλο, αρχιτέκτονα μηχανικό, με αναπληρωτή αυτής τον Κόγο Βασίλειο, 

Αγρ. Τοπ. Μηχ/κό. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής και την 

τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε λογαριασμού – πιστοποίησης που έχει 

εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
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β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση της 

προγραμματικής σύμβασης 

γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση της μελέτης 

δ) αποφαίνεται για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από την ερμηνεία και εκτέλεση των όρων της 

παρούσας 

ε) εισηγείται αιτιολογημένα στο Σύνδεσμο για την ανάγκη τροποποίησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης.  

Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του προέδρου της και με γραπτή 

πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά μέλη της τρεις 

τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης. Η Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί είτε με 

προγραμματισμένη πρόσκληση του προέδρου της, είτε έκτακτα, όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό μέλος.  

Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Συνδέσμου ή στα γραφεία του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, όπως 

ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση του προέδρου της. Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη 

σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα του 

συνόλου των μελών της. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 

παρόντων μελών της και σε κάθε περίπτωση για κάθε θέμα αυτής εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999). 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ή/και η Διευθύνουσα Υπηρεσία, πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής 

υποβάλλει σε αυτή ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία της μελέτης και τα τυχόν προβλήματα που έχουν 

ανακύψει. 

Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης, καθώς και την τήρηση των σχετικών 

πρακτικών, αναλαμβάνει υπάλληλος του Συνδέσμου, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του ΣΒΑΠ. 

Τα καθήκοντα που αναλαμβάνει ο ΔΦΨ, εγείρονται με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και 

διαρκούν έως και την παραλαβή της μελέτης από το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής.  

ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο ΣΒΑΠ, στο πλαίσιο της παρούσας  προγραμματικής σύμβασης, οφείλει να παραδώσει στο ΔΦΨ με τη 

σύναψη της παρούσας:  

 Την οικονομοτεχνική μελέτη για την ίδρυση διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων που συντάχθηκε με 

ευθύνη του ΣΒΑΠ.  

 Τον υπ’ αρ. 7009 τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου (συνοδευόμενο από το σχετικό πιστοποιητικό μεταγραφής) στο 

οποίο πρόκειται να ανεγερθεί το καταφύγιο ζώων συντροφιάς.  

 Το υπ’ αρ. 322 κτηματολογικό απόσπασμα.  

 Την έκθεση εκτίμησης με σκοπό την αποτίμηση της αγοραίας αξίας του αγροτεμαχίου, όπου θα ανεγερθεί το 

καταφύγιο ζώων συντροφιάς.   

 Το από τον Φεβρουάριο του 2017, τοπογραφικό διάγραμμα, του μηχανικού Μιχαήλ Χατζημήτρου, που 

συνοδεύει το 709/2017 τίτλο ιδιοκτησίας.  

Επιπλέον, ο ΣΒΑΠ, στο πλαίσιο της παρούσας  προγραμματικής σύμβασης, οφείλει να κοινοποιεί στο ΔΦΨ 

οποιαδήποτε διοικητική πράξη αφορά το εν λόγω ακίνητο και την εν λόγω δημόσια σύμβαση, καθώς και 
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οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στο ακίνητο ή στο σκοπό της προγραμματικής σύμβασης, κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσής της.  

Ο ΔΦΨ, κατά τη σύνταξη του φακέλου της δημόσιας σύμβασης, κατά τη διενέργεια του δημόσιου 

διαγωνισμού μελετών καθώς και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, οφείλει να αποστέλλει εισηγήσεις, αναφορές, 

γνωμοδοτήσεις και γενικά να πραγματοποιεί τις απαιτούμενες ενέργειες κατά τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016. 

Γενικότερα, οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητάς του, και να μεριμνά για την ομαλή και 

απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση της δημόσιας σύμβασης και την απορρόφηση των πιστώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η προγραμματική σύμβαση τροποποιείται με την υπογραφή τροποποιητικής σύμβασης, κατόπιν σχετικής 

απόφασης των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, η οποία λαμβάνεται έπειτα από ειδικά 

αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα μέρη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν 

την τροποποίηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 :  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Για κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της 

παρούσας σύμβασης, η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, 

αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

Το αρμόδιο όργανο του ΣΒΑΠ, εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον κύριο του έργου έναντι τρίτων κατά 

την εκτέλεση της προγραμματικής σύμβασης, έως και τη λήξη της. Αποφαινόμενα όργανα της προγραμματικής 

σύβασης είναι τα αρμόδια όργανα του ΣΒΑΠ.  

ΑΡΘΡΟ 9 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε 

το παρόν το οποίο υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2). 

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να εγκρίνουν το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης. 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 100 (Α΄87) του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 

4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’/31-7-2017) και ισχύει, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 44 του Ν.4412/2016, (Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. Την με αριθμό 5/2016 (ΑΔΑ:ΩΕΤΧΟΕ87-ΨΙΟ) απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου με την οποία εγκρίθηκε η 

αγορά ακινήτου για την δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων. 

5. Το αριθμ. 7.009/29/12/2017 συμβόλαιο αγοράς ακινήτου, βάσει του οποίου περιήλθε στην κυριότητα του 

Συνδέσμου στο Μαρκόπουλο Αττικής, θέση «Βαραδέλπορα», οικόπεδο εμβαδού 16.101,30μ2 

6. Την με αριθμό 17/2017 (ΑΔΑ:ΩΝΡΩΟΕ87-9ΔΟ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου με 

την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της, έτους 2018 και προβλέφθηκε η σχετική πίστωση της  μελέτης 

με ΚΑΕ  70.7411.002. 

7. Την με αριθμό 3/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για 

«Σύνταξη μελέτης για έκδοση οικοδομικής άδειας για τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων» 
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8. Το σχέδιο τεχνικού φακέλου για τον διαγωνισμό της μελέτης, σύμφωνα με τον οποίο ο προϋπολογισμός 

της μελέτης και η έκδοση της οικοδομικής άδειας δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των 74.400,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

9. Την με αριθμό 4/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος διεξαγωγής 

διενέργειας του διαγωνισμού  «Σύνταξη μελέτης για έκδοση οικοδομικής άδειας για τη δημιουργία 

καταφυγίου αδέσποτων ζώων» 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Εγκρίνει το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΣΒΑΠ και Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για την «Σύνταξη 

μελέτης και έκδοση οικοδομικής άδειας για τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων», ως αναφέρεται στην 

εισήγηση και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος στο αποφασιστικό της παρούσας απόφασης. 

Ορίζει ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 100 του 

Ν.3852/2010, εκ μέρους του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού τους: 

1. Γάτο Γέωργιο-Αλκιβιάδη, δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωτή αυτού τον δημοτικό σύμβουλο Καριώτη 

Αλέξανδρο, 

2.  Τρέζου Μαρία-Ελένη, δημοτική σύμβουλο, με αναπληρωτή αυτής την δημοτική σύμβουλο Ζαφρακοπούλου-

Δανιήλ Σοφία  και 

    Ως εκπρόσωπος του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού: 

3. Σταύρου Δήμητρα, δημοτική υπάλληλο, αρχιτέκτονα μηχανικό, με αναπληρωτή αυτής τον Κόγο Βασίλειο, 

Αγρ. Τοπ. Μηχ/κό, δημοτικό υπάλληλο-Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  93/2018 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ 

 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

 ΜΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΑΛΕΞ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Από το πρακτικό της 5ης Συνεδριάσεως του ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

25ην-4-2018 ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ψυχικό,   3-5-2018 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
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