
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 6-12-2017   18ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

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

σήμερα την 6ην του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2017, 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. 

18903 /1-12-2017 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.  

ΘΕΜΑ  8Ο  Η.Δ. 

Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή της 

υπηρεσίας: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤHΡΙΩΝ, άρθ. 21 παρ.11 του Ν .3731/2008». 

 

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

παρόντες ήταν δέκα τέσσερις (14) και απόντες δεκατρείς (13 ) ήτοι: οι κ.κ. Γαλάνης Δημήτριος, Σαμαρόπουλος 

Βύρων-Παύλος, Παπαχρόνης Γεώργιος, Λάβδα Ελένη, Καριώτης Αλέξανδρος, Μπετροσιάν Άλεξ, Δημουλά 

Ελισσάβετ-Ελένη, Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη, Κανελλάκης Νικόλαος, Χαροκόπος 

Παντελής, Δελακουρίδης Ιωάννης και Καβαλάρης Ιωάννης. 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία 
Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
Κομνηνού-Κούμπα Άννα  

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Παπαγεωργίου Λεωνίδας 
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

Μαναός Δημήτριος 
Χριστοδούλου Γαβριέλλα  

Ζερβός Νικόλαος 
Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να 

Συμεωνίδου Χαρίκλεια 

 
 

Γαλάνης Δημήτριος 

Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος 

Παπαχρόνης Γεώργιος 
Λάβδα Ελένη 

Καριώτης Αλέξανδρος 
Μπετροσιάν Άλεξ  

Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 
Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 

Κανελλάκης Νικόλαος  
Χαροκόπος Παντελής 

Δελακουρίδης Ιωάννης 
Καβαλάρης Ιωάννης 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος προσήλθε στις ανακοινώσεις. 

 Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Συμεωνίδου Χαρίκλεια απεχώρησε κατά την συζήτηση του 8ου θέματος Η.Δ. 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.:  320/6-12-2017 
Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:  1992/13-12-2017 

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

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού κ. 

Πασσά-Χρήστου Ελένη.   

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

Γεώργιος.  

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού έχει οικιστικό ιστό έκτασης 6,1 τετραγωνικών χιλιομέτρων με αρκετές 

ιδιαιτερότητες ως προς την σύνθεση των κατοίκων, την οργάνωση των δραστηριοτήτων  και ως εκ τούτου με 

διαφορετικές ανάγκες. 

            Η προστασία και η ασφάλεια των δημοτικών  κτιρίων, εγκαταστάσεων  και των χώρων που βρίσκονται 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου είναι μια από τις κύριες προτεραιότητες της Δημοτικής  Αρχής. 

 

1. Το άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 ορίζει ότι: «Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές 

διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της 

επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία , την ανάπτυξη και τη συνεχή 

βελτίωση των συμφερόντων  και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι 

αρμοδιότητες των Δήμων  αφορούν, κυρίως τους τομείς της παιδείας, πολιτισμού και 

αθλητισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως: 1. Κατασκευή, διαχείριση και 

βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των 

σχολικών κτιρίων». 

2. Το άρθρο 178 του Ν. 3463/2006 ορίζει ότι: «Οι  Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να 

διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με 

τρόπο επιμελή και αποδοτικό».  

 
            Από τις ανωτέρω διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων προκύπτει ότι συνιστά υποχρέωση των 

Δήμων να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για τη φύλαξη των κοινόχρηστων χώρων και να προστατεύουν την κάθε 

είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό. 

             Οι εγκαταστάσεις του Δήμου μας λόγω της αποκεντρωμένης δομής των υπηρεσιών του, κλιμακώνονται σε 

όλη την εδαφική έκταση. Τα ακίνητα του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών συγκροτημάτων καθώς 

και των λοιπών εγκαταστάσεων υφίστανται φθορές - μικρής ή μεγάλης κλίμακας - από διάφορες αιτίες 

(βανδαλισμούς, επιθέσεις κ.λ.π.), οι οποίες τον τελευταίο καιρό λόγω της οικονομικής δυσπραγίας και της 

κοινωνικής αναταραχής, έχουν ενταθεί. Σημειωτέον ότι και τα παθητικά μέτρα ασφάλειας (συναγερμός) τα οποία 

διαθέτουν κάποια κτίρια, καλύπτουν το εσωτερικό τους αλλά δεν καλύπτουν ούτε τον αύλειο χώρο ούτε τους 

κοινόχρηστους χώρους.  

   Κατά συνέπεια υφίσταται πλέον σοβαρό πρόβλημα και η δημοτική περιουσία τίθεται υπό διακινδύνευση 

από φθορές, κλοπές και βανδαλισμούς. Ως εκ τούτου και προκειμένου ο Δήμος να εκπληρώσει την εκ του νόμου 

υποχρέωσή του για τη φύλαξη της δημοτικής του περιουσίας, οφείλει να λάβει κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέτρο.  

Επειδή όμως ο Δήμος: 

α) δεν διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (ίδια μέσα), 
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β)  Οι οκτώ (8) φύλακες (δύο (2) φύλακες Δήμου και έξι (6) σχολικοί φύλακες) δεν επαρκούν για να 

φυλάξουν τις δημοτικές εγκαταστάσεις, δεδομένου ότι για την πλήρη ασφάλεια των εγκαταστάσεων  ωφελείας του 

Δήμου, οι οποίες ξεπερνούν τον αριθμό των 35 απαιτούνται τουλάχιστον 50 φύλακες με κόστος δυσβάστακτο. 

γ)  Η ολιγομελής Δημοτική Αστυνομία τέσσερα (4) άτομα, λόγω της μεγάλης έκτασης του Δήμου και των 

πολλαπλών αρμοδιοτήτων που τις αναθέτει ο νόμος ελάχιστα μπορεί να συνεισφέρει σε θέματα ασφάλειας.  

 
 Προτείνεται να ανατεθεί σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, μετά τη διενέργεια 

ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, σε εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 3731/2008, 

που ορίζει τα εξής: «Οι ανάγκες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ για την εν γένει 

φύλαξη και φρούρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων τους, καθώς και για τη συνοδεία 

χρηματαποστολών, είναι δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, που λειτουργούν νομίμως». 

  

Η ανάθεση με ανοικτό διαγωνισμό της φύλαξης και φρούρησης των κτιρίων και εγκαταστάσεων για ένα (1) 

χρόνο σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας  θα έχει ευεργετικά ανακλαστικά  αποτελέσματα αφού θα 

φυλάσσονται και οι πέριξ των κτιρίων κοινόχρηστοι χώροι αλλά και κατά την διάρκεια της  περιπολίας θα υπάρχει 

μεγαλύτερη ασφάλεια  στους δημότες. Είναι δηλαδή ένα μέτρο που κατατείνει στον περιορισμό της  ζημίας με το 

ελάχιστο κόστος για το Δήμο, δεδομένου ότι οι επανειλημμένες φθορές και βανδαλισμοί δημοτικών κτιρίων και 

χώρων των οποίων η αποκατάσταση γίνεται κατεπειγόντως και ad hoc στοιχίζει  προφανώς πολύ περισσότερο από 

την εξασφάλιση ενός επαρκούς συστήματος φύλαξης. Επιπλέον, αποσκοπεί στην μείωση της εγκληματικότητας και 

παραβατικότητας στην περιοχή και ανταποκρίνεται σε εναγώνιο αίτημα των δημοτών οι οποίοι πλέον επιθυμούν 

διακαώς να αισθάνονται ασφαλείς μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το δημοτικό 

συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην 

αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή 

του», ενώ το άρθρο 72, αναφέρει ότι: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 

οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (-), δ) αποφασίζει για την 

έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις 

περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, υπηρεσιών (-) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (-)».  

 

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης 

των Ο.Τ.Α α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του 

οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων 

του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας ή υπηρεσίας, η 

αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ' εξαίρεση, όταν η προμήθεια ή η υπηρεσία διενεργείται 

με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή 

της είναι η Οικονομική Επιτροπή.  
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Επισημαίνεται ότι το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της εν λόγω υπηρεσίας ,η 

υποχρέωση του Δήμου  να λαμβάνει  κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέτρο για τη φύλαξη της δημοτικής του 

περιουσίας, καθώς και οι προβλεπόμενες χρονοβόρες διαδικασίες ολοκλήρωσης και ανάθεσης του ανοικτού διεθνούς 

διαγωνισμού ,όπως ο εν λόγω, οδηγούν στην αναγκαιότητα άμεσης έναρξης της διενέργειας του διαγωνισμού, έτσι 

ώστε να υπάρχει το στοιχειώδες χρονικό περιθώριο εξέλιξης των διαγωνιστικών διαδικασιών(διενέργεια και 

αξιολόγηση των προσφορών, εξέταση τυχόν ενστάσεων, έλεγχος προσυμβατικού ελέγχου κλπ). 

 

Η δαπάνη για την παροχή της ως άνω υπηρεσίας θα βαρύνει τον ΚΑ εξόδων 10.6278.0001, πίστωση που 

θα προβλεφθεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018με το ποσό των 290.000,οο ευρώ με 

το ΦΠΑ για έξι (6) μήνες, καθώς και στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 με το ποσό των 342.000,00 

ευρώ με ΦΠΑ για άλλους έξι (6) μήνες. Στον προϋπολογισμό της μελέτης προβλέπεται επί πλέον η φύλαξη του 

δημοτικού καταστήματος με άλλους  δύο (2) στατικούς φύλακες (πρωινή και απογευματινή απασχόληση) ποσού 

35.000 ,00 ευρώ και δικαίωμα προαίρεσης 55.000 ευρώ. 

 

Βάσει των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια ανοικτού διεθνή 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για  παροχή της υπηρεσίας «Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 

3731/2008)» για ένα (1) έτος, τους όρους του οποίους θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ) και του  Ν.4412/2016 σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10.6278.0001 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018. 

 

 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 παρ. 1, 67 και 72 του Ν. 3852/2010,  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 και 178 του Ν. 3463/2006,  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 11 του Ν. 3731/2008,  

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,  

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

Εγκρίνει τη διενέργεια ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για  παροχή της υπηρεσίας «Δαπάνες 

φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ. 11 του N. 3731/2008)» για ένα (1) έτος, τους όρους του οποίους θα καθορίσει με 

απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006( Κ.Δ.Κ) και του  Ν. 4412/2016, 

σε βάρος του Κ.Α εξόδων 10.6278.0001 προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   320/2017 

 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 
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Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Από το πρακτικό της 18ης Συνεδριάσεως του ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

6ην-12-2017 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Ψυχικό,  13-12-2017 ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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