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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 
11Η Συνεδρίαση  09-04-2021 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 61/2021 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για καταγγελία της με αρ. πρωτ. 14190/30-12-2019 σύμβασης 
παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών 
αναπτυξιακού χαρακτήρα με σκοπό τον συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών, την 
ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας και την πιστοποίηση της τήρησης των 
Ευρωπαϊκών Οδηγιών του ELTIS από τις υπηρεσίες του Δήμου Καισαριανής στο πλαίσιο 

εκπόνησης του Σ.Β.Α.Κ. 
 
Πρακτικό της με αριθμό 11ης/2021 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 9η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

έτους 2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 08:00 π. μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4814/05-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του 
Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 

Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 

πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων». 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη. 

Ονομαστικά οι:  
                            ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ 
                                                         
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    

1. Τσιροζίδης Ιωάννης   

2. Χατζησάββας Μηνάς  

3. Αντωνόπουλος Δημήτριος  

4. Πολυχρονάκης Συμεών  

5. Γραφίδου Γεσθημανή  

6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος)  

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου     
Σταθάκη Ιωάννη. 

ΑΔΑ: 6Ο3ΔΩΕΨ-4ΜΠ



                    
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι υπ’ αριθμ. πρωτ. 4914/06-04-2021 εισήγησή του, η 

οποία έχει  ως εξής : 
 

   Δυνάμει της με αρ. πρωτ. 14190/30-12-2019 συμβάσεως (CPV 7322 0000-0), ποσού 
24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ο Δήμος Καισαριανής ανέθεσε προς τον 

πολιτικό μηχανικό Κοσμά Αναγνωστόπουλο, κατόπιν σχετικής οικονομικής προσφοράς 
του, την ανάθεση της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών 
υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρακτήρα, για τον σκοπό που αναφέρεται στην προμετωπίδα 
της παρούσης εισηγήσεως, στο πλαίσιο εκπόνησης του “Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

κινητικότητας” (Σ.Β.Α.Κ.).    Ειδικότερα το αντικείμενο της συμβάσεως περιλαμβάνει την 
παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο εκπόνησης των κατωτέρω δράσεων του Σ.Β.Α.Κ. και δη: 
1. Εξασφάλιση προσβασιμότητας των θέσεων εργασίας και των υπηρεσιών για όλους 
2. Βελτίωση της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας 

3. Μείωση της ρύπανσης, των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου και της κατανάλωσης 
ενέργειας 
4. Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας των 
μεταφορών ανθρώπων και εμπορευμάτων και 
5. Ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος. 

   Ωστόσο, με τη θέσπιση του Ν. 4784/2021 καθορίστηκαν νέοι σκοποί και Αρχές 
κατάρτισης των Σ.Β.Α.Κ., οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στη σύμβαση, με αποτέλεσμα 
να υφίστανται ουσιώδεις τροποποιήσεις του αντικειμένου της συμβάσεως, που 
απαιτούν νέα διαδικασία σύναψης συμβάσεως. Αναφερόμαστε συγκεκριμένα στις 

κάτωθι δράσεις του Σ.Β.Α.Κ. που δεν έχουν περιληφθεί στο αντικείμενο της συμβάσεως 
και δη: 
1. Ενίσχυση Δημοσίων Μέσων μεταφοράς 
2. Εξασφάλιση προσβασιμότητας, ασφάλειας, προστασίας στο δίκτυο μεταφορών για 

τους χρήστες, με μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα 
3. Της οργάνωσης της στάθμευσης και 
4. Της προώθησης της ηλεκτροκίνησης και των εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των 
μεταφορών. 

   Τα ανωτέρω δεδομένα δημιουργούν ένα όλως διαφορετικό πλαίσιο υλοποίησης 
δράσεων του Σ.Β.Α.Κ., το οποίο απαιτεί μία εκ νέου προσέγγιση του ζητήματος, με την 
κατάρτιση νέας μεθοδολογίας, δράσεων και προτεραιοτήτων, στο πλαίσιο μιας εντελώς 
διαφορετικής και νέας συμβάσεως σχετικών υπηρεσιών.    Για τους λόγους αυτούς και 
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ. 192 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό 

και με το αρ. 133 του ιδίου Νόμου που δικαιολογούν εν προκειμένω τη διάλυση της υπό 
κρίση συμβάσεως χωρίς αποζημίωση του αναδόχου. 
   Εισηγούμαστε την κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων καταγγελία της 
αναφερόμενης στην επικεφαλίδα της παρούσης μας συμβάσεως, χωρίς αποζημίωση του 

αναδόχου. 
 

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 
3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή 

να αποφασίσει σχετικά. 

ΑΔΑ: 6Ο3ΔΩΕΨ-4ΜΠ



Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά και λαμβάνοντας υπ  ́οY ψιν:   

• Την εισήγηση του Δημάρχου   

• Την με αρ. πρωτ. 14190/30-12-2019 σύμβαση  

• Τις διατάξεις  του Ν. 4784/2021  

• Τις διατάξεις των αρθρ. 192 παρ. 1 και 133 του Ν. 4412/2016   

Η σύμβουλος κ. Γραφίδου Γεσθημανή ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την καταγγελία της με αρ. πρωτ. 14190/30-12-2019 σύμβασης παροχής εξειδικευμένων 
συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρακτήρα με σκοπό 
τον συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών, την ανάπτυξη ολοκληρωμένης 
μεθοδολογίας και την πιστοποίηση της τήρησης των Ευρωπαϊκών Οδηγιών του ELTIS 

από τις υπηρεσίες του Δήμου Καισαριανής στο πλαίσιο εκπόνησης του Σ.Β.Α.Κ., χωρίς 
αποζημίωση του αναδόχου. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 61/2021 
 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                                      
                                                                                      1. Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                                      2. Χατζησάββας Μηνάς 

                                                                                      3. Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                                      4. Πολυχρονάκης Συμεών 

                                                             5. Γραφίδου Γεσθημανή                                                               

                                                                                      6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος) 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                                 Καισαριανή       09/04/2021 

                                                                       Ακριβές απόσπασμα για χρήση                                           

                                                                        της υπηρεσίας 
                                                                                                        

                                                             
                                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                            
                                                                           
                                                                                   ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΑΔΑ: 6Ο3ΔΩΕΨ-4ΜΠ
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