
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 19-12-2017   20ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

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

σήμερα την 19ην του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00΄, συνήλθε, παρόντος και 

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

19934/15-12-2017  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. και Ε.Η.Δ. 

ΘΕΜΑ  13Ο  Η.Δ. 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 292/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

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

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

Παύλος, Καριώτης Αλέξανδρος, Κομνηνού – Κούμπα Άννα, Μπετροσιάν Αλεξ, Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη, 

Χαροκόπος Παντελής, Σουμπασάκη – Παπαδημούλη Κωνσταντίνα και Καβαλάρης Ιωάννης. 

  

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Παπαχρόνης Γεώργιος 
Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία 

Λάβδα Ελένη 
Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Παπαγεωργίου Λεωνίδας 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 
Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Μαναός Δημήτριος 
Χριστοδούλου Γαβριέλλα  

Ζερβός Νικόλαος 

Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 
Κανελλάκης Νικόλαος  

Δελακουρίδης Ιωάννης 
Συμεωνίδου Χαρίκλεια 

 

Γαλάνης Δημήτριος 

Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος 

Καριώτης Αλέξανδρος 
Κομνηνού-Κούμπα Άννα 

Μπετροσιάν Άλεξ  
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Χαροκόπος Παντελής 
Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να 

Καβαλάρης Ιωάννης 

 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γαλάνης Δημήτριος και Κομνηνού-Κούμπα Άννα προσήλθαν στις ανακοινώσεις. 

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

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.:  351/19-12-2017 
Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:  20529/27-12-2017 

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

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 7Σ09ΩΗ8-ΑΓ7



Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος 

Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ. 

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: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.292/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΞΠ1ΩΗ8-ΨΙ3) 

εγκρίθηκε η 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 απόφαση αφορά την 

επέκταση της σύμβασης για τη φύλαξη του κεντρικού δημοτικού καταστήματος σε δύο βάρδιες (Δευτέρα-

Παρασκευή) από 7:00-15:00 και από 15:00-22:00 με δυο (2) στατικούς φύλακες. 

Όσον αφορά στη συνολική δαπάνη αναφέρονται τα εξής: 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). 

Ωστόσο εκ παραδρομής, δεν αναφέρθηκε ότι στο ποσόν της συνολικής δαπάνης δεν συμπεριλαμβάνεται ο 

Φ.Π.Α. 24%.  

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνει η εξής τροποποίηση στην εν λόγω απόφαση: 

«Η συνολική δαπάνη για επτά (7) μήνες (μέχρι τη λήξη της σύμβασης), ανέρχεται σε 18.900,00 ευρώ 

πλέον Φ.Π.Α. 24% (=4.536,00 ευρώ), ήτοι σε 23.436,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει 

τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 με το ποσό των 3.348,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10.6278.0001 και 

το υπόλοιπο ποσό 20.088,00 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)». 

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 των άρθρων 5 και 132 παρ.2  του N.4412/2016, 
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4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9964/29-6-2017 σύμβαση 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, 

5. Την υπ’ αριθμ. 292/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 292/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως ακολούθως: 

«Η συνολική δαπάνη για επτά (7) μήνες (μέχρι τη λήξη της σύμβασης), ανέρχεται σε 18.900,00 ευρώ 

πλέον Φ.Π.Α. 24% (=4.536,00 ευρώ), ήτοι σε 23.436,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει 

τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 με το ποσό των 3.348,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10.6278.0001 και 

το υπόλοιπο ποσό 20.088,00 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 και Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη απέχουν. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   351/2017 

 

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

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ 

 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Από το πρακτικό της 20ης Συνεδριάσεως του ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

19ην-12-2017 ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                   Ψυχικό,  27-12-2017 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
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