
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 29-5-2018   7ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

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

σήμερα την 29ην του μηνός  Μαΐου του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος και του 

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

6372/25-5-2018 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. και Ε.Η.Δ. 

ΘΕΜΑ  6ο Η.Δ. 

Έγκριση σύναψης συμφωνίας – πλαίσιο για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 28η ΙΟΥΛΙΟΥ 

2011», με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

 

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

παρόντες ήταν δεκατέσσερις (14) και απόντες δεκατρείς (13) ήτοι: Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, 

Ζαφρακοπούλου – Δανιήλ Σοφία, Κομνηνού – Κούμπα Άννα, Μπετροσιάν Άλεξ, Παπαγεωργίου Λεωνίδας, Ζέππου-

Χαρλαύτη Ελένη, Χριστοδούλου Γαβριέλλα, Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη, Σουμπασάκη-Παπαδημούλη 

Κωνσταντίνα, Συμεωνίδου Χαρίκλεια, Καβαλάρης Ιωάννης, Γαλάνης Δημήτριος και Παπαχρόνης Γεώργιος. 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Λάβδα Ελένη 
Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Καριώτης Αλέξανδρος 

Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος 
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 
Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Μαναός Δημήτριος 
Ζερβός Νικόλαος 

Κανελλάκης Νικόλαος 

Χαροκόπος Παντελής 
Δελακουρίδης Ιωάννης 

 

Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 
Ζαφρακοπούλου – Δανιήλ Σοφία 

Κομνηνού – Κούμπα Άννα 
Μπετροσιάν Άλεξ  

Παπαγεωργίου Λεωνίδας 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 
Χριστοδούλου Γαβριέλλα  

Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 
Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα 

Συμεωνίδου Χαρίκλεια 
Καβαλάρης Ιωάννης 

Γαλάνης Δημήτριος 

Παπαχρόνης Γεώργιος 
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Ζαφρακοπούλου – Δανιήλ Σοφία, Κομνηνού – 

Κούμπα Άννα, Παπαγεωργίου Λεωνίδας και Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη προσήλθαν στις ανακοινώσεις. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Ε.Η.Δ. 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  :  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.:  130/29-5-2018 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:  6854/6-6-2018 
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Ο Δημοτική Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος απεχώρησε μετά τη ψήφιση του 12ου θέματος Η.Δ. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου 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: 

Σχετ.:  

1. Το υπ’ αρ. πρωτ. 70262/11.04.2018 έγγραφο του ΣΔΕΠΑ (αρ. πρωτ. Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού 

4494/11.04.2018). 

2. Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής της 6ης συνεδρίας της 

19ης.04.2018 

3. Το υπ’ αρ. 03/2018 σχέδιο διακήρυξης 

4. Παράρτημα Ι - Υποφάκελος διαγωνισμού 

5. Παράρτημα ΙΙ – ΤΕΥΔ 

6. Παράρτημα ΙΙΙ – Σχέδιο σύμβασης συμφωνίας – πλαίσιο  

7. Παράρτημα ΙV – Σχέδιο εκτελεστικής σύμβασης 

   

Με την παρούσα εισηγούμαστε τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, κατόπιν ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος.   

Πρόκειται για μία συμφωνία που θα συναφθεί μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και του αναδόχου, 

μέσω της οποίας καθορίζονται οι όροι που θα διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συνάπτονται για την 

υπαγωγή αυθαιρέτων του Ν.4412/2016 για τα επόμενα τέσσερα (4) χρόνια, ειδικά όσον αφορά τις τιμές 

μονάδας.  

Επισημαίνεται ότι η συμφωνία – πλαίσιο δεν αποτελεί νέο τύπο δημόσιας σύμβασης αλλά μία μέθοδο την 

οποία η αναθέτουσα αρχή μπορεί να χρησιμοποιήσει για την επιλογή του αντισυμβαλλόμενού της. Ως 

συμφωνία – πλαίσιο επομένως, νοείται μία γενική συμφωνία, μία συμφωνία «ομπρέλα» μεταξύ των 

αναθετουσών αρχών και οικονομικών φορέων, στην οποία αποτυπώνονται εκ των προτέρων οι όροι με βάση 

τους οποίους θα εκτελεστούν οι μελλοντικές συμβάσεις που θα συναφθούν καθ’ όλη τη διάρκειά της.  

Η συμφωνία – πλαίσιο ταιριάζει στην περίπτωση συμβάσεων που καλύπτουν επαναλαμβανόμενες ανάγκες, 

η ακριβής ποσότητα των οποίων δεν είναι εκ των προτέρων γνωστή και των οποίων τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά δεν πρόκειται να μεταβληθούν ουσιωδώς στα έτη που καλύπτει η συμφωνία – πλαίσιο. 

Οπότε, στην περίπτωση της μελέτης του τίτλου, έχουμε ακίνητα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, στα οποία 

έχουν συντελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές πριν την 28η Ιουλίου 2011, η έκταση των οποίων δεν είναι εκ των 

προτέρων γνωστή διότι χρήζει διερεύνησης από εξουσιοδοτημένο μηχανικό και οι οποίες δεν πρόκειται να 

μεταβληθούν. Εξάλλου, λόγω της πληθώρας των κτηρίων, απαιτούνται  επαναλαμβανόμενες ετήσιες 

συμβάσεις, όπως έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια.  

Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι, η συμφωνία πλαίσιο δε δημιουργεί από μόνη της μια νομικά δεσμευτική 

σύμβαση, σε αντίθεση με τις επί μέρους συμβάσεις που συνάπτονται βάσει της συμφωνίας αυτής. Τα μέρη 

σε μια συμφωνία-πλαίσιο δεν υποχρεούνται εκ του νόμου να παρέχουν ή να δεχτούν τις υπηρεσίες που 

αποτελούν αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο, παρά μόνον εάν και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει τη 
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σύναψη συγκεκριμένης σύμβασης. Σημειώνεται ότι η σύναψη των εκτελεστικών συμβάσεων θα εγκρίνεται 

κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο, ήτοι το Δημοτικό Συμβούλιο, ιδίως ως προς την επιλογή των κτηρίων 

προς υπαγωγή.  

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 3 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ω7Τ8ΟΞΤΒ-8ΤΟ), τα 

βασικότερα οφέλη είναι τα εξής:  

1. Μείωση διοικητικού κόστους σε σχέση με το χρόνο και το κόστος ανάθεσης χωριστών δημοσίων 

συμβάσεων. Με τη συμφωνία – πλαίσιο δημιουργείται μία και μοναδική ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, 

καθ’ όλο τον κύκλο ζωής της συμφωνίας – πλαίσιο, από την οποία προκύπτουν οι οικονομικοί φορείς που 

θα μετέχουν στη συμφωνία – πλαίσιο.  

2. Ευελιξία στη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι συμφωνίες- πλαίσιο αποτελούν έναν σύγχρονο 

και ευέλικτο μηχανισμό με τον οποίο οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με τους 

οικονομικούς φορείς της συμφωνίας-πλαίσιο, προσαρμόζοντας τις ανάγκες του στις εξελίξεις. 

3. Δυνατότητα επίτευξης οικονομίας κλίμακας προς όφελος της αναθέτουσας αρχής, δεδομένου ότι στο 

πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής αγοράς, όσο πιο μεγάλες είναι οι προς ανάθεση ποσότητες, τόσο καλύτερες 

είναι οι προσφερόμενες τιμές. 

4. Ορθολογικός και σε βάθος χρόνου προγραμματισμός των αναγκών και εξόδων των δημοσίων φορέων. Η 

αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει τις ανάγκες της, να τι συγκεντρώσει και να τις 

ομαδοποιήσει, διαμορφώνοντας έτσι τη στρατηγική της για την κάλυψη τους. Αλλά και από την πλευρά 

των οικονομικών φορέων παρέχεται η δυνατότητα μακροπρόθεσμης προσέγγισης στον σχεδιασμό και στον 

προγραμματισμό των προσφερόμενων υπηρεσιών.  

5. Δυνατότητα ανάπτυξης πραγματικού ανταγωνισμού όσον αφορά την τιμή ή/και την ποιότητα γεγονός που 

διασφαλίζει καλύτερες υπηρεσίες και δημιουργεί αποτελέσματα κόστους-οφέλους. 

6. Δυνατότητα εδραίωσης μιας αμοιβαίως ευνοϊκής και περισσότερο μακροπρόθεσμης σχέση συνεργασίας 

μεταξύ των αναθετουσών αρχών και των οικονομικών φορέων. 

Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρονται και τα μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής, τα οποία στην περίπτωση της 

συγκεκριμένης μελέτης αξιολογούνται ως εξής:  

1. Κίνδυνος υπερβολικής συγκέντρωσης της αγοραστικής δύναμης και δημιουργία μονοπωλιακών δομών, σε 

βάρος του πραγματικού ανταγωνισμού και της αρχής της διαφάνειας, ιδίως σε περίπτωση που 

εφαρμόζονται μακροχρόνιες συμφωνίες – πλαίσιο με έναν μόνο οικονομικό φορέα. Στην περίπτωση της εν 

λόγω μελέτης, καλούνται πέντε (5) κατηγορίες μελετητικών πτυχίων λόγω της φύσης της σύμβασης, οπότε 

οι ανάδοχοι θα είναι τουλάχιστον τρεις.  

2. Μειωμένη δυνατότητα πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις συμφωνίες πλαίσιο, 

δεδομένου ότι λόγω του μεγάλου οικονομικού αντικειμένου τους είναι μάλλον απίθανο οι ΜΜΕ να πληρούν 

τα ποιοτικά κριτήρια επιλογής ή να μπορούν να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις μεγάλους οικονομικούς 

φορείς. Η πρόβλεψη διαίρεσης της συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα (ανά κατηγορία πτυχίου μελετητή), 

διευκολύνει σημαντικά τη δυνατότητα πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιπλέον, η 

συγκεκριμένη συμφωνία-πλαίσιο είναι ελκυστική για τις ΜΜΕ, διότι στα κριτήρια της τεχνικής 

καταλληλότητας και της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της οικείας διακήρυξης 

προβλέφθηκαν ελαστικοί όροι (κύκλος εργασιών 5.000ευρώ ανά έτος) ακριβώς για να ενθαρρυνθούν και οι 

ΜΜΕ να συμμετέχουν.  
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3. Η άσκηση τυχόν αθέμιτων πρακτικών, όπως π.χ. η συμπαιγνία μεταξύ των συμμετεχόντων στη συμφωνία-

πλαίσιο για τη διαμόρφωση τιμών. Δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος διότι η επιλογή αναδόχων θα γίνει με 

ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ.  

4. Η αντιμετώπιση αναγκών κατά τρόπο ενιαίο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν οι ιδιομορφίες για 

την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης. Στην περίπτωση των αυθαιρέτων, ο τρόπος αντιμετώπισης των 

προβλημάτων είναι εξ ορισμού ενιαίος, όπως περιγράφεται στο Ν.4495/2017.  

5. Η δυσκολία διαχείρισης των συμφωνιών-πλαίσιο καθ’όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, διότι ο  

σχεδιασμός, η ανάθεση, η υλοποίηση και η παρακολούθηση των συμφωνιών-πλαίσιο αποτελούν μια 

περίπλοκη διαδικασία από άποψη διαχείρισης, η οποία απαιτεί από τις αναθέτουσες αρχές αυξημένη 

διοικητική ικανότητα. Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού διαθέτει επαρκές ανθρώπινο δυναμικό για τη διαχείριση 

της συμφωνίας – πλαίσιο.  

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα υπ’ αρ. 1 και 2 σχετικά, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 

Περιφέρειας Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ), έχει γνωμοδοτήσει θετικά επί της διαδικασίας, όπως προβλέπεται στο 

Ν.4412/2016.  

 

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του  Ν.4495/2017, 

4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 70262/11.04.2018 έγγραφο του ΣΔΕΠΑ (αρ. πρωτ. Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού 

4494/11.04.2018), 

5. Το Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής της 6ης συνεδρίας της 

19ης.04.2018, 

6. Το υπ’ αρ. 03/2018 σχέδιο διακήρυξης, 

7. Το παράρτημα Ι - Υποφάκελος διαγωνισμού 

8. Το παράρτημα ΙΙ – ΤΕΥΔ, 

9. Το παράρτημα ΙΙΙ – Σχέδιο σύμβασης συμφωνίας – πλαίσιο, 

10. Το παράρτημα ΙV – Σχέδιο εκτελεστικής σύμβασης, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Την έγκριση της σύναψης συμφωνίας – πλαίσιο κατόπιν ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για 

την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 28η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011», σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 

70262/11-4-2018 έγγραφο του ΣΔΕΠΑ και το από 19-4-2018 (6η συνεδρία) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου 

Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά επί της διαδικασίας του Ν. 4412/2016. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαναός Δημήτριος και Ζερβός Νικόλαος απέχουν. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος καταψηφίζει. 

 

ΑΔΑ: 6ΧΟ0ΩΗ8-ΦΥΖ



 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  130/2018 

 

 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 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Από το πρακτικό της 7ης Συνεδριάσεως του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

29ην- 5-2018 ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

Ψυχικό, 6-6-2018 ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

ΑΔΑ: 6ΧΟ0ΩΗ8-ΦΥΖ
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