
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 26-6-2018   8ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

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

σήμερα την 26ην του μηνός  Ιουνίου 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. 

7810/22-6-2018 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  1ο Η.Δ. 

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ του  Ινστιτούτου Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) και του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, για την εκτέλεση της Μελέτης με τίτλο : 

«Συγκριτική και Διαχρονική Χρηματοοικονομική ανάλυση αριθμοδεικτών του Δήμου Φιλοθέης-

Ψυχικού με σκοπό τη διερεύνηση της ανάπτυξης συγκεκριμένων τομέων του». 

Oρισμός ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού με τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το 

άρθρο 7 της προτεινόμενης προγραμματικής σύμβασης ως μέλος της επιτροπής παρακολούθησης. 

 

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

Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι τρεις (23) και απόντες τέσσερις (4 ) ήτοι: οι κ.κ. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος και Καβαλάρης Ιωάννης. 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία 
Λάβδα Ελένη 

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Καριώτης Αλέξανδρος 
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Κομνηνού-Κούμπα Άννα  
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 

Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος 
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Κανελλάκης Νικόλαος  
Καβαλάρης Ιωάννης 

 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.:  148/26-6-2018 
Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:   8387/4-7-2018 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  
fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Συμεωνίδου Χαρίκλεια 

Γαλάνης Δημήτριος 

Παπαχρόνης Γεώργιος 
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος και Κανελλάκης Νικόλαος προσήλθαν στις 

ανακοινώσεις. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γκιζελή - Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη και Σουμπασάκη - Παπαδημούλη 

Κωνσταντίνα απεχώρησαν κατά την συζήτηση των προ ημερησίας διατάξεως θεμάτων. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καριώτης Αλέξανδρος και Ζερβός Νικόλαος απεχώρησαν κατά την συζήτηση 

του 1ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαναός Δημήτριος απεχώρησε κατά την συζήτηση του 28ου θέματος Η.Δ. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού κ. 

Παλτζόγλου Ευφημία-Ελένη. 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε να συζητηθεί το 21ο θέμα Η.Δ. ως 1ο θέμα Η.Δ. Το 

Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα. 

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

Γεώργιος.  

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:  

«1.α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή 

υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική 

'Ένωση Δήμων Ελλάδας και η 'Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή 

στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η 

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, 

οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και 

κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται 

και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, 

μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από 

κοινού. Στις προγραμματικές συμβάσεις, που μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Γενικό 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση. Οι ανωτέρω 

συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική 

νομοθεσία. 

2.α. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το 

περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα 

δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από 

τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης. 

Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς και ρήτρες σε 

βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης. 

Με το θεσμό των προγραμματικών συμβάσεων μπορούν να αντιμετωπιστούν θέματα για τη μελέτη και εκτέλεση 

έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/10.  
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Η προτεινόμενη προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) και του 

Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, αφορά στην εκπόνηση Μελέτης για την αποτύπωση της εξέλιξης των οικονομικών 

και της δημοσιονομικής κατάστασης του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού από την σύστασή του μέχρι σήμερα, με την 

ανάλυση των πηγών εσόδων, την ανάλυση των δαπανών, την ανάλυση του κόστους παροχής των τοπικών 

ανταποδοτικών αγαθών και υπηρεσιών και την χρηματοοικονομική ανάλυση του Προϋπολογισμού, Απολογισμού και 

Ισολογισμού του Δήμου για τα έτη 2011-2016.  

Η ανάλυση αυτή θα βασίζεται, στην πιο δόκιμη επιστημονική μεθοδολογία σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές 

επιστημονικές μεθόδους, στον υπολογισμό χρηματοοικονομικών δεικτών (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με 

βάση την υπ’ αριθμ. 74712/29.12.2010 -ΦΕΚ 2043 Β΄- Υπουργική απόφαση)  και θα αποτυπώνονται τόσο η 

διαχρονική τους μεταβολή όσο και η συγκριτική επίδοση του Δήμου σε σχέση με τους Δήμους που υπάγονται σε 

ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες όπως αυτών του βόρειου τομέα, της περιφέρειας Αττικής και της χώρας. Η έρευνα 

αυτή έχει ως απώτερο στόχο να παρέχει στους φορείς άσκησης πολιτικής, τεκμηρίωση για την άσκηση 

αποτελεσματικής δημοσιονομικής πολιτικής για την βελτίωση της παροχής αγαθών και υπηρεσιών στους πολίτες. Η 

συγκριτική και διαχρονική χρηματοοικονομική ανάλυση αριθμοδεικτών του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στόχο θα έχει 

την ανάπτυξη συγκεκριμένων τομέων του οι οποίοι θα αφορούν στην οικονομική διαχείριση και προγραμματισμό 

του Δήμου, προς όφελος των πολιτών. Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις που θα εξαχθούν από την έρευνα για την 

ανάπτυξη του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού θα αποτελέσουν κοινή αφετηρία για τα συμβαλλόμενα μέρη 

συμπράττοντας ισόρροπα για την υλοποίηση προγραμμάτων ή υπηρεσιών στο σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

προς όφελος των πολιτών, γεγονός που αποτελεί και τον απώτερο καταστατικό σκοπό των συμβαλλόμενων μερών. 

Για τους σκοπούς της εν λόγω σύμβασης, το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ), ως επιστημονικός βραχίονας 

της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) θα παράσχει το κατάλληλο πλαίσιο, την τεχνογνωσία και το 

επιστημονικό δυναμικό για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου διά ομάδας έργου που θα αποτελείται από 

ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες σχετικούς με το προτεινόμενο έργο, ενώ θα είναι σε στενή συνεργασία 

με τις υπηρεσίες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για την επίτευξη των σκοπών της εν λόγω σύμβασης.   

Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.)  ΝΠΙΔ - Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην 

οποία συμμετέχει κατά 90% η ΚΕΔΕ και κατά 10% η Τοπική Ένωση Δήμων Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ), 

έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών που ενισχύουν τον θεσμό της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και παρέχει τις εγγυήσεις άρτιας επιστημονικής προσέγγισης και τεκμηρίωσης του αντικειμένου της 

Μελέτης δια του επιστημονικού του συμβουλίου. Το Ι.Τ.Α. λειτουργεί ως ένα διαχρονικό εργαλείο της 

Αυτοδιοίκησης για την παραγωγή των βασικών πολιτικών της, μέσα από τη σύνθεση και την αξιοποίηση της γνώσης 

των ειδικών, πανεπιστημιακών, επιστημόνων, ερευνητών και της πολύτιμης και συσσωρευμένης εμπειρίας των 

αιρετών που έχουν υπηρετήσει το θεσμό.  

Για τους λόγους αυτούς καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει τη βούληση του για τη σύναψη 

προγραμματικής σύμβασης, κατά  τα προεκτεθέντα , να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για την σύνταξη του κειμένου 

της σύμβασης και την υπογραφή της από κοινού με τα άλλο συμβαλλόμενο μέρος, καθώς και να ορίσει  έναν (1) 

εκπρόσωπο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού με τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 7 της 

προτεινόμενης προγραμματικής σύμβασης ως μέλος της επιτροπής παρακολούθησης.  

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 και 100 του Ν. 3852/2010, 

ΑΔΑ: 61Κ6ΩΗ8-7ΙΦ



3. Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

1. Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ του  Ινστιτούτου Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) και του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, για την εκτέλεση της Μελέτης με τίτλο : 

«Συγκριτική και Διαχρονική Χρηματοοικονομική ανάλυση αριθμοδεικτών του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού με 

σκοπό τη διερεύνηση της ανάπτυξης συγκεκριμένων τομέων του» σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης που 

έχει ως εξής:  

2. Ορίζονται εκπρόσωποι του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού: α) ο Δήμαρχος κ. Ξυριδάκης Παντελής με 

αναπληρώτρια του την Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη και β) ο Αντιδήμαρχος κ. 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παπαγεωργίου 

Λεωνίδα, ως μέλη της επιτροπής παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 7 της προτεινόμενης 

προγραμματικής σύμβασης. 

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με το 

παραπάνω σχέδιο από κοινού με τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

 

 

Δ Η Μ Ο Σ  Φ Ι Λ Ο Θ Ε Η Σ  –  Ψ Υ Χ Ι Κ Ο Υ   

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο  Τ Ο Π Ι Κ Η Σ  Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ  

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ  

 
 

 

Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  « Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  Κ Α Ι  Δ Ι Α Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Η  

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Α Ρ Ι Θ Μ Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ω Ν  

Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Φ Ι Λ Ο Θ Ε Η Σ - Ψ Υ Χ Ι Κ Ο Υ  Μ Ε  Σ Κ Ο Π Ο  Τ Η  

Δ Ι Ε Ρ Ε Υ Ν Η Σ Η  Τ Η Σ  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ  Σ Υ Γ Κ Ε Κ Ρ Ι Μ Ε Ν Ω Ν  

Τ Ο Μ Ε Ω Ν  Τ Ο Υ »  
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Στην Αθήνα σήμερα, ….. 2018, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι: 

Ο Δήμος ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ που εδρεύει στο ………………………., ΤΚ ………., και εκπροσωπείται 

νόμιμα (βάσει του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) από τον Δήμαρχο κ. Παντελή Ξυριδάκη με 

ΑΦΜ….. 

Η αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ινστιτούτο Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) όπως νόμιμα εκπροσωπείται στην παρούσα από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού της Συμβουλίου κ. Πατούλη Γεώργιο, που εδρεύει στην Αθήνα (Χαρ. Τρικούπη 6-8-10), 

με ΑΦΜ 999065674 της Α΄ΔΟΥ Αθηνών, 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

2. Την με αριθ. …..  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

3. Την απόφαση με αριθμό ……. του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΑ με θέμα την Έγκριση 

αιτήματος του Δήμου Ψυχικού για τη «Σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο 

την …………..» 

4. Το με αριθ. …………….. έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την επικύρωση 

της υπ. αριθ. ….  απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, συμφωνούν και 

συναποδέχονται τα παρακάτω: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
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Η παρούσα αφορά στην εκπόνηση Μελέτης που θα αφορά την αποτύπωση της εξέλιξης των 

οικονομικών και της δημοσιονομικής κατάστασης του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού από την σύστασή 

του μέχρι σήμερα, με την ανάλυση των πηγών εσόδων, την ανάλυση των δαπανών, την ανάλυση 

του κόστους παροχής των τοπικών ανταποδοτικών αγαθών και υπηρεσιών και την 

χρηματοοικονομική ανάλυση του προϋπολογισμού, απολογισμού και Ισολογισμού του Δήμου για τα 

έτη 2011-2016. Σκοπός της μελέτης είναι να παρέχει στους φορείς άσκησης πολιτικής, 

τεκμηρίωση για την άσκηση αποτελεσματικής δημοσιονομικής πολιτικής για την βελτίωση της 

παροχής αγαθών και υπηρεσιών στους πολίτες. Η συγκριτική και διαχρονική χρηματοοικονομική 

ανάλυση αριθμοδεικτών του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικου στόχο θα έχει την ανάπτυξη συγκεκριμένων 

τομέων του οι οποίοι θα αφορούν στην οικονομική διαχείριση και προγραμματισμό του Δήμου, 

προς όφελος των πολιτών.  

Το ΙΤΑ στη βάση των καταστατικών του σκοπών, έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση 

εξειδικευμένων μελετών που ενισχύουν τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει τις 

εγγυήσεις άρτιας επιστημονικής προσέγγισης και τεκμηρίωσης του αντικειμένου της Μελέτης δια 

του επιστημονικού του συμβουλίου. Αποτελεί ΝΠΙΔ - Αστική Εταιρείας μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα με τη συμμετοχή κατά 90% της ΚΕΔΚΕ και κατά 10% της Τοπικής Ένωσης Δήμων 

Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ). Το ΙΤΑ μπορεί να αξιοποιήσει το επιστημονικό του δυναμικό 

και όλες τις συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς για την υποστήριξη της αρτιότερης 

διεξαγωγής της μελέτης.  

 

ΑΡΘΡΟ 1  

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η παρούσα σύμβαση είναι Προγραμματική Σύμβαση και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 

του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Η σύμβαση αυτή περιέχει:  

1. Προοίμιο 

2. Νομική βάση και περιεχόμενα της Σύμβασης  

3. Αντικείμενο - Σκοπός Σύμβασης 

4. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση 

5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
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6. Πόροι 

7. Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης 

8. Επιτροπή Παρακολούθησης  

9. Όροι Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης  

10. Καταγγελία - Ποινικές Ρήτρες  

11. Τελική διάταξη 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Τα οικονομικά των Δήμων, η συνετή δημοσιονομική διαχείριση και αποτελεσματική παροχή 

τοπικών δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών στους δημότες αποτελούν ζητήματα που έχουν 

απασχολήσει τόσο την επιστημονική βιβλιογραφία, όσο και την πολιτική πρακτική σε πολλές 

χώρες. Το ζήτημα της δημοσιονομικής κατάστασης των ΟΤΑ αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο τα 

τελευταία χρόνια μέσα από τις συνθήκες οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης. Ειδικότερα στην 

Ελλάδα η πολιτική δημοσιονομικής εξυγίανσης των ΟΤΑ αποτέλεσε έναν από τους κύρους στόχους 

της διοικητικής μεταρρύθμισης και συμπεριλαμβάνεται σε πολλές ρυθμίσεις του δημόσιου 

λογιστικού και της δημοσιονομικής νομοθεσίας.   

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση της Προγραμματικής σύμβασης 

περιλαμβάνει την αποτύπωση της εξέλιξης των οικονομικών και της δημοσιονομικής κατάστασης 

του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού από την σύστασή του μέχρι σήμερα, με την ανάλυση των πηγών 

εσόδων, την ανάλυση των δαπανών, την ανάλυση του κόστους παροχής των τοπικών 

ανταποδοτικών αγαθών και υπηρεσιών και την χρηματοοικονομική ανάλυση του προϋπολογισμού, 

απολογισμού και Ισολογισμού του Δήμου για τα έτη 2011-2016.  

Η ανάλυση αυτή θα βασίζεται, στην πιο δόκιμη επιστημονική μεθοδολογία σύμφωνα με διεθνώς 

αποδεκτές επιστημονικές μεθόδους, στον υπολογισμό χρηματοοικονομικών δεικτών (σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία, με βάση την υπ’ αριθμ. 74712/29.12.2010 -ΦΕΚ 2043 Β΄- Υπουργική 

απόφαση)  και θα αποτυπώνονται τόσο η διαχρονική τους μεταβολή όσο και η συγκριτική επίδοση 

του Δήμου σε σχέση με τους Δήμους που υπάγονται σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες όπως 

αυτών του βόρειου τομέα, της περιφέρειας Αττικής και της χώρας. Η έρευνα αυτή έχει ως 

απώτερο στόχο να παρέχει στους φορείς άσκησης πολιτικής, τεκμηρίωση για την άσκηση 
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αποτελεσματικής δημοσιονομικής πολιτικής για την βελτίωση της παροχής αγαθών και υπηρεσιών 

στους πολίτες. Η συγκριτική και διαχρονική χρηματοοικονομική ανάλυση αριθμοδεικτών του Δήμου 

Φιλοθέης-Ψυχικου στόχο θα έχει την ανάπτυξη συγκεκριμένων τομέων του οι οποίοι θα αφορούν 

στην οικονομική διαχείριση και προγραμματισμό του Δήμου, προς όφελος των πολιτών. Τα 

αποτελέσματα και οι προτάσεις που θα εξαχθούν από την έρευνα για την ανάπτυξη του Δήμου 

Φιλοθέης- Ψυχικού θα αποτελέσουν κοινή αφετηρία για τα συμβαλλόμενα μέρη συμπράττοντας 

ισόρροπα για την υλοποίηση προγραμμάτων ή υπηρεσιών στο σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

προς όφελος των πολιτών, γεγονός που αποτελεί και τον απώτερο καταστατικό σκοπό των 

συμβαλλόμενων μερών. 

Για τους σκοπούς της εν λόγω σύμβασης, το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ), ως 

επιστημονικός βραχίονας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) θα παράσχει το κατάλληλο 

πλαίσιο, την τεχνογνωσία και το επιστημονικό δυναμικό για την υλοποίηση του συγκεκριμένου 

έργου διά ομάδας έργου που θα αποτελείται από ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες 

σχετικούς με το προτεινόμενο έργο, ενώ θα είναι σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου 

Φιλοθέης-Ψυχικού για την επίτευξη των σκοπών της εν λόγω σύμβασης.   

Παραδοτέο Π1: Μελέτη για τη «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ».  

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%. Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον ΚΑ:00-6737.0008 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2018 του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού με τίτλο «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για τη 

διερεύνηση της ανάπτυξης συγκεκριμένων τομέων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού μέσω της μεθόδου 

της συγκριτικής και διαχρονικής χρηματοοικονομικής ανάλυσης αριθμοδεικτών» και θα καταβληθεί 

στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο λογαριασμό (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ λογ.: 

719/47203502 και ΙΒΑΝ: GR87 0110 7190 0000 7194 7203 502), ανάλογα με την πρόοδο των 

εργασιών ως ακολούθως: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ σε ευρώ ΠΟΣΟ  

ΑΔΑ: 61Κ6ΩΗ8-7ΙΦ



1 Συλλογή και επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του Δήμου Φιλοθέης –Ψυχικού 

που αφορούν στα εξεταζόμενα έτη- Χρηματοοικονομική Ανάλυση Αριθμοδεικτών  

4000 

2 Συγκριτική επίδοση των δεικτών του Δήμου με τους αντίστοιχους των Δήμων του 

βόρειου τομέα, της περιφέρειας Αττικής και της χώρας 

6000 

3 Αποτελέσματα-Προτάσεις για την ανάπτυξη συγκεκριμένων τομέων του Δήμου 

Φιλοθέης - Ψυχικού που θα αφορούν στην οικονομική διαχείριση και 

προγραμματισμό του -Ολοκλήρωση και την παραλαβή του έργου.  

10.000 

 Σύνολο Δαπανών 20.000 

 Φπα 24%    4800 

 Γενικό Σύνολο Δαπανών 24.800 

Η διάρκεια κάθε σταδίου θα είναι 2 μήνες. 

Για το ποσό αυτό το ΙΤΑ θα εκδώσει νόμιμα παραστατικά, όπως προβλέπεται από τις σχετικές 

διατάξεις. 

Πέρα από την καταβολή της προβλεπόμενης στο παρόν αμοιβής, ο Δήμος ουδεμία άλλη οικονομική 

υποχρέωση έχει.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 

Για την συνεργασία των φορέων με στόχο την πραγματοποίηση του σκοπού της παρούσας 

σύμβασης οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν ο καθένας τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την τεχνογνωσία και το στελεχιακό δυναμικό του, αλλά 

και εξωτερικούς συνεργάτες και εξειδικευμένα ερευνητικά και Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, 

αναλαμβάνει όλες τις εργασίες που περιγράφονται στο Άρθρο 2.  

Ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού αναλαμβάνει την χρηματοδότηση του έργου καθώς και την διαχείριση 

όλων των διοικητικών θεμάτων που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της παρούσας και 

συντονισμό των εργασιών. Επίσης αναλαμβάνει να παρέχει όλο το αναγκαίο πληροφοριακό υλικό, 

κάθε τεχνικό μέσο και βοήθεια για την υλοποίηση της παρούσας καθώς και να ορίσει τους 

εκπροσώπους του στην Επιτροπή του άρθρου 6. 
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Η ομάδα έργου που θα δημιουργηθεί θα αποτελείται από τους επιστημονικούς συνεργάτες και 

στελέχη του δεύτερου συμβαλλόμενου καθώς και από στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών από την πλευρά του πρώτου συμβαλλόμενου.  

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΟΡΟΙ  
 

Οι οικονομικές υποχρεώσεις της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θα καλυφθούν από το 

δημοτικό προϋπολογισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Η Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει μετά την 

παρέλευση 6 μηνών, διάστημα εντός του οποίου πρέπει να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί το σύνολο των 

περιγραφόμενων στο άρθρο 2. Δεν υπολογίζονται στο χρόνο τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις.  

 

Παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με ειδική 

αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και με σύμφωνη γνώμη των συμβαλλόμενων 

μερών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

  

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συνιστάται Επιτροπή αποτελούμενη από 

τους: 

α) τον Δήμαρχο Φιλοθέης - Ψυχικού κ. Ξυριδάκη Παντελή με αναπληρώτριά του την Πρόεδρο του 

Δ.Σ.  κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη. 

β) τον Αντιδήμαρχο Φιλοθέης - Ψυχικού κ. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη με αναπληρωτή του τον 

δημοτικό σύμβουλο κ. Παπαγεωργίου Λεωνίδα. 

γ)         τον…… εκπρόσωπο του ΙΤΑ, με αναπληρωτή του τον…………. 

 

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος, η εποπτεία της εκτέλεσης 

των όρων της παρούσας, της τήρησης του χρονοδιαγράμματος, της ροής χρηματοδότησης και των άλλων 

όρων της σύμβασης. 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται στους συμβαλλόμενους κάθε τι που κρίνει σκόπιμο για 

την καλή υλοποίηση της παρούσας σύμβασης και επιλαμβάνεται τυχόν διαφορών των 

συμβαλλομένων μερών. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει λύση απευθύνεται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

 

ΑΔΑ: 61Κ6ΩΗ8-7ΙΦ



Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να αντικαταστήσει τον/τους εκπροσώπους του με νεότερη απόφασή 

του, ενημερώνοντας σχετικά τον αντισυμβαλλόμενο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Όλοι οι όροι της παρούσας κρίνονται ουσιώδεις και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών απαιτεί 

έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους  όρους της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης μπορεί να επιβάλλονται με 

απόφαση του οργάνου παρακολούθησης εφαρμογής των όρων της σύμβασης σε βάρος του 

συμβαλλόμενου που έκανε την παράβαση οι εξής ρήτρες: 

Σύσταση εφαρμογής των όρων 

Αποζημίωση για τη ζημία που έχει επέλθει από την μη εφαρμογή των όρων 

Σε περίπτωση που ο δεύτερος συμβαλλόμενος δεν τηρήσει τους όρους της παρούσης το άλλο 

μέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι προθεσμίες που καθορίζονται ως διάρκεια και 

χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών, για κάθε μέρα υπαίτιας καθυστέρησης 

καταβάλλεται το ποσό των εκατό ευρώ (100.00 €). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

Η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή 

αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την 

Προγραμματική αυτή Σύμβαση. 

 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης που θεωρούνται όλοι 

ουσιώδεις, ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από τα συμβαλλόμενα 

μέρη δίνει το δικαίωμα στο άλλο μέρος να ζητήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία καθώς και 

διαφυγόν κέρδος στα αρμόδια Δικαστήρια. 

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς 

απόδειξη αυτών συντάχτηκε το παρόν, το οποίο υπογράφτηκε σε 4 πρωτότυπα και δόθηκε από 

ένα σε κάθε συμβαλλόμενο και ένα προς χρήση της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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O Δήμαρχος Φιλοθέης - Ψυχικού  

 

 

 

 

               ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ  

Ο Πρόεδρος του ΙΤΑ 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ 

 

 

4. Ορίζονται εκπρόσωποι του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού: α) ο Δήμαρχος κ. Ξυριδάκης Παντελής με 

αναπληρώτρια του την Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη και β) ο Αντιδήμαρχος κ. 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παπαγεωργίου 

Λεωνίδα, ως μέλη της επιτροπής παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 7 της προτεινόμενης 

προγραμματικής σύμβασης. 

5. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με το 

παραπάνω σχέδιο από κοινού με τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δελακουρίδης Ιωάννης και Γαλάνης Δημήτριος απέχουν.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  148/2018 

 

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

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ 

 ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ 

 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

 ΜΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΑΛΕΞ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Από το πρακτικό της 8ης Συνεδριάσεως του ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

26ην - 6 - 2018 ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ψυχικό,  4-7-2018 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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