
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 28-11-2017   17ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

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

σήμερα την 28ην του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, 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. 

18515/24-11-2017 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  4Ο  Η.Δ. 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9964/29-6-2017 σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας 

«Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ. 11 Ν. 3731/2008)». 

 

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

παρόντες ήταν δέκα οχτώ (18) και απόντες εννέα ( 9 ) ήτοι: οι κ.κ. Γαλάνης Δημήτριος, Σαμαρόπουλος Βύρων-

Παύλος, Παπαχρόνης Γεώργιος, Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Μπετροσιάν 

Άλεξ, Παπαγεωργίου Λεωνίδας, Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη και Καβαλάρης Ιωάννης. 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Λάβδα Ελένη 
Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Καριώτης Αλέξανδρος 

Κομνηνού-Κούμπα Άννα  
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 
Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Μαναός Δημήτριος 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 
Χριστοδούλου Γαβριέλλα  

Ζερβός Νικόλαος 
Κανελλάκης Νικόλαος  

Χαροκόπος Παντελής 
Δελακουρίδης Ιωάννης 

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να 

Συμεωνίδου Χαρίκλεια 
 

Γαλάνης Δημήτριος 
Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος 

Παπαχρόνης Γεώργιος 
Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία 

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Μπετροσιάν Άλεξ  
Παπαγεωργίου Λεωνίδας 

Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 
Καβαλάρης Ιωάννης 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος και Παπαγεωργίου Λεωνίδας προσήλθαν στις 

ανακοινώσεις. 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.:  292/28-11-2017 
Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:  19103/5-12-2017 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  
τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΨΞΠ1ΩΗ8-ΨΙ3



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

Πασσά-Χρήστου Ελένη και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού κ. Παλτζόγλου 

Ευφημία-Ελένη. 

Η κ. Παλτζόγλου Ευφημία-Ελένη, απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ. 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε να συζητηθεί το 11ο 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: 

O Δήμος συνήψε την υπ’ αριθμ.πρωτ.9964/29-06-2017 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 17SYMV001613545) για την 

παροχή της υπηρεσίας: «Δαπάνες Φύλαξης Κτηρίων (άρθ. 21 παρ. 11 του Ν. 3731/2008)», ποσού 507.122,13 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με την εταιρεία  ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με  το διακριτικό τίτλο «STARGUARD Ε.Π.Ε», στην 

οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με την υπ’ αριθμ. 85/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: 67ΟΥΩΗ8-Δ22), με ημερομηνία λήξης την 28/06/2018.  

Αναλυτικότερα, αντικείμενο της σύμβασης είναι : α) Η φύλαξη και φρούρηση των δημοτικών κτηρίων και 

εγκαταστάσεων σε  8ωρη καθημερινή βάση, όλες τις ημέρες της εβδομάδας 365 ημέρες το χρόνο (ωράριο 22:00-

06:00) με 7 Patrol και ένα εποπτικό (Αρχιφύλακα Συντονιστή) και β) φύλαξη όλων των σχολικών συγκροτημάτων 

με δέκα (10) στατικούς φύλακες εκ των οποίων οι εννέα (9) θα απασχολούνται σε 8ωρη καθημερινή βάση (εκτός 

Σαββάτου, Κυριακής, Αργιών, Χριστούγεννα και Πάσχα) με ωράριο 7:30–15:30 και ο ένας (1) θα απασχολείται με 

ωράριο 14:00–22:00, όσο διαρκεί το σχολικό έτος 2017 - 2018, εκτός Σαββάτου, Κυριακής, Σχολικών Αργιών, 

Χριστούγεννα και Πάσχα (189 ημέρες λειτουργίας). 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α), οι όροι της 

υπ’ αριθμ.πρωτ.19805/28-12-2016 διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ως άνω σύμβασης «η διάρκεια εκτέλεσης των πιο πάνω 

εργασιών μπορεί να μειωθεί ή επαυξηθεί ανάλογα με τον αριθμό των μονάδων φύλαξης που θα ασχολούνται 

ημερησίως σύμφωνα με τις συγκεκριμένες, κάθε φορά, συνθήκες».  

 

  Επιπλέον, στο άρθρο 13 της ως άνω σύμβασης, αναφέρεται ότι «η παρακολούθηση της εκτέλεσής της και η 

διοίκηση αυτής διενεργείται από την  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία και θα εισηγείται  στο 

Δημοτικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης 

και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης 

των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 

διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 παρ. 2,3 και 4 του Ν. 4412/2016 ήτοι:  

………………………………………………………………………………………… 

 2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 4, οι 

συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν 

Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: 

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και 

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 

15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. 
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Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση 

διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 

τροποποιήσεων. 

3. Για τον υπολογισμό της τιμής που προβλέπεται στην παρ. 2 και στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 1, όταν η 

σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, η αναπροσαρμοσμένη τιμή είναι η τιμή αναφοράς. 

4. Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της 

περίπτωσης ε΄ της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς 

τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία 

τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 

θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή 

άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, 

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, 

κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο, 

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο, 

δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις 

διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1. 

Τελευταία παρατηρείται συχνά το φαινόμενο δημόσια κτίρια στην Αθήνα και τους γειτονικούς δήμους να 

υφίστανται φθορές και ζημιές – μικρής ή μεγάλης κλίμακας - από διάφορες αιτίες (βανδαλισμούς – επιθέσεις 

περιθωριακών ομάδων). H Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  με το υπ΄ αριθμ. 18459/24.11.2017 έγγραφό της 

εισηγείται την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 9964/29-06-2017 αρχικής σύμβασης (ΑΔΑΜ: 17SYMV001613545) για 

την παροχή της υπηρεσίας: «Δαπάνες Φύλαξης Κτηρίων (άρθρ. 21 παρ. 11 του Ν. 3731/2008)», με την εταιρεία 

ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με  

το διακριτικό τίτλο «STARGUARD Ε.Π.Ε» που αφορά τη φύλαξη του κεντρικού δημοτικού καταστήματος. 

Ειδικότερα, προτείνεται η φύλαξη του κτηρίου να γίνεται σε δύο βάρδιες (Δευτέρα- Παρασκευή) από 7:00-15:00 

και από 15:00-22:00 με δύο (2) στατικούς φύλακες. Η συνολική δαπάνη  για επτά (7) μήνες (μέχρι τη λήξη της 

σύμβασης),  ανέρχεται σε 18.900,00 ευρώ  και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 με το 

ποσό των 2.700,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10.6278.0001 και το υπόλοιπο ποσό 16.200,00 ευρώ θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με τους όρους και τις τιμές της αρχικής σύμβασης, η οποία 

είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατώτατων ορίων όπως ορίζονται από το άρθρο 5 του 

Ν.4412/2016 ήτοι (209.000,00 ευρώ)  και 

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών ήτοι 40.896,94 ευρώ 

(άρθρο 132 παρ.2 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 άρθ. 21 παρ. 11 του Ν. 3731/2008 : «Δαπάνες Φύλαξης Κτηρίων», 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 132 παρ.2,3 και 4 του Ν.4412/2016, 
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5. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.9964/29-06-2017 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 17SYMV001613545) για την παροχή της 

υπηρεσίας: «Δαπάνες Φύλαξης Κτηρίων (άρθ. 21 παρ. 11 του Ν. 3731/2008)», 

6. Την υπ’ αριθμ. 85/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

7. Τους όρους της υπ’ αριθμ.πρωτ.19805/28-12-2016 διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, 

8.  Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 13 της ως άνω σύμβασης, 

9. Το υπ΄ αριθμ. 18459/24.11.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει την Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9964/29-6-2017 σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας 

«Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ. 11 Ν. 3731/2008)». με την εταιρεία ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με  το διακριτικό τίτλο 

«STARGUARD Ε.Π.Ε» που αφορά τη φύλαξη του κεντρικού δημοτικού καταστήματος. Ειδικότερα, η φύλαξη του 

κτηρίου θα γίνεται σε δύο βάρδιες (Δευτέρα- Παρασκευή) από 7:00-15:00 και από 15:00-22:00 με δυο (2) 

στατικούς φύλακες. Η συνολική δαπάνη  για επτά (7) μήνες (μέχρι τη λήξη της σύμβασης),  ανέρχεται σε 18.900,00 

ευρώ   και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 με το ποσό των 2.700,00 ευρώ σε βάρος 

του  ΚΑ 10.6278.0001  και το υπόλοιπο ποσό 16.200,00 ευρώ θα βαρύνει  τον προϋπολογισμό του οικονομικού 

έτους 2018, σύμφωνα με τους όρους και τις τιμές της αρχικής σύμβασης, η οποία είναι κατώτερη και των δύο 

ακόλουθων τιμών: α) των κατώτατων ορίων όπως ορίζονται από το άρθρο 5 του Ν.4412/2016 ήτοι (209.000 ευρώ)  

και 

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών ήτοι 40.896,94 ευρώ 

(άρθρο 132 παρ.2 N.4412/2016). 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαναός Δημήτριος, Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Χριστοδούλου Γαβριέλλα, 

Ζερβός Νικόλαος, Κανελλάκης Νικόλαος, Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα και Συμεωνίδου Χαρίκλεια 

απέχουν. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   292/2017 

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

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ 

 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Από το πρακτικό της 17ης Συνεδριάσεως του ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

28ην-11-2017 ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ψυχικό,  5-12-2017 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

 

ΑΔΑ: ΨΞΠ1ΩΗ8-ΨΙ3
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