
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 21-2-2018   2ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

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

σήμερα την 21ην του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2018, 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.  2089/16-2-2018  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.  

ΘΕΜΑ  9Ο  Η.Δ. 

Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ.πρωτ.11583/25-07-2017 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 17SYMV001749371) 

για την παροχή της υπηρεσίας: «Ασφάλιση των ακινήτων και  μεταφορικών μέσων του Δήμου». 

 

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

παρόντες ήταν είκοσι ένας (21) και απόντες έξι (6) ήτοι: οι κ.κ. Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία, Κομνηνού-Κούμπα 

Άννα, Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη, Χαροκόπος Παντελής, Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα και 

Καβαλάρης Ιωάννης. 

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Γαλάνης Δημήτριος 
Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος 

Παπαχρόνης Γεώργιος 
Λάβδα Ελένη 

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Καριώτης Αλέξανδρος 
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 
Μπετροσιάν Άλεξ  

Παπαγεωργίου Λεωνίδας 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 
Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Μαναός Δημήτριος 
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Χριστοδούλου Γαβριέλλα  
Ζερβός Νικόλαος 

Κανελλάκης Νικόλαος  

Δελακουρίδης Ιωάννης 
Συμεωνίδου Χαρίκλεια 

Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία 
Κομνηνού-Κούμπα Άννα  

Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 
Χαροκόπος Παντελής 

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να 
Καβαλάρης Ιωάννης 

 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.:  34/21-2-2018 
Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:  2557/28-2-2018 

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

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΩΨΚ4ΩΗ8-ΝΤΙ



 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία και Κομνηνού-Κούμπα Άννα προσήλθαν στις 

ανακοινώσεις. 

 Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Συμεωνίδου Χαρίκλεια απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος Η.Δ. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γαλάνης Δημήτριος και Χριστοδούλου Γαβριέλλα  απεχώρησαν μετά τη ψήφιση 

του 7ου θέματος Η.Δ. 

 Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού κ. Παλτζόγλου Ευφημία-

Ελένη.  

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

Γεώργιος.  

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Για την ασφάλιση των ακινήτων και  μεταφορικών μέσων του, ο Δήμος συνήψε την υπ’ αρ.πρωτ.11583/25-

07-2017 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 17SYMV001749371) για την παροχή της υπηρεσίας: «Ασφάλιση των ακινήτων και  

μεταφορικών μέσων του Δήμου», με την εταιρεία  με την επωνυμία «ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.», στην οποία κατακυρώθηκε 

το αποτέλεσμα του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή της ως άνω υπηρεσίας με την υπ’ 

αρ.97/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΖΑ9ΩΗ8-501) η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ 

αρ.141/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΜΒ1ΩΗ8-ΖΒ9), αντί ποσού 23.850,00 ευρώ για την 

ασφάλιση των ακινήτων και 21.167,54 ευρώ για την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων, ήτοι έναντι του συνολικού 

ποσού των 45.017,54 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων επιβαρύνσεων, με ημερομηνία λήξης την 

30/07/2018.  

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

υπ’ αρ.πρωτ.5011/7-4-2017 διακήρυξης Δημάρχου  και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ως άνω σύμβασης: «Έναρξη ισχύος της ορίζεται η 31/07/2017 

και λήξεως η 30/07/2018. Η σύμβαση αφορά όλα τα ακίνητα, αυτοκίνητα, οχήματα και μηχανήματα έργων του 

Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού που αναφέρονται στην υπ’ αρ.8/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Δήμου, τα ακίνητα που θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δήμου μετά την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 

την λήξη του χρόνου ασφάλισης καθώς και τα αυτοκίνητα, οχήματα και μηχανήματα  που τυχόν θα θέσει σε 

κυκλοφορία ο Δήμος κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης».  

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 830/19-01-2017 έγγραφο του Προϊσταμένου Δ/νσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου ο Δήμος υποχρεούται να ασφαλίσει τα εξής 11 οχήματα: 

ΗΟ 6227, ΙΒΜ 563, ΗΟ 9283, ΗΟ 9853, ΚΗΟ 5818, ΚΗΟ 6310, ΚΗΟ 644471, ΜΕ 66560, ΜΕ 103145, ΜΕ 122784, 

ΜΕ 61051. 

  Στο άρθρο 11 της ως άνω σύμβασης, αναφέρονται τα εξής σχετικά: «Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της 

σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Διεύθυνση 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 του Ν. 

4412/2016». 

  Στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 132  του Ν. 4412/2016 αναφέρονται τα εξής: 
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 «Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές 

ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 

αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 

τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν 

προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της 

συμφωνίας-πλαίσιο· 

β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και 

δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου: 

αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή 

διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία 

σύναψης της αρχικής σύμβασης, και 

ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή. 

Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής 

σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. 

Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 

3 έως 221)». 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 132  ισχύουν τα εξής: 

«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. 

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». 

H Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2106/16-02-2018 έγγραφό της, εισηγείται 

την τροποποίηση και ειδικότερα την επέκταση της υπ΄ αρ.πρωτ.11583/25-07-2017 αρχικής σύμβασης (ΑΔΑΜ: 

17SYMV001749371) για την παροχή της υπηρεσίας: «Ασφάλιση των ακινήτων και  μεταφορικών μέσων του 

Δήμου», με την εταιρεία ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. 

Η συνολική δαπάνη των προς ασφάλιση 11 οχημάτων μέχρι τη λήξη της σύμβασης, ανέρχεται σε 1.160,35 

ευρώ και θα βαρύνει τους ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018 ως εξής: ΚΑ 10.6253 με το 

ποσόν των 109,42 ευρώ, 20.6252 με το ποσόν των 463,91 ευρώ και 20.6253 με το ποσόν των 587,02 ευρώ, 

σύμφωνα με τους όρους και τις τιμές της αρχικής σύμβασης. 

Με βάση τα ανωτέρω, το ποσόν της υπ’ αρ.πρωτ.11583/25-07-2017 αρχικής σύμβασης διαμορφώνεται ως 

εξής: 23.850,00 ευρώ για την ασφάλιση των ακινήτων και 22.327,89 ευρώ για την ασφάλιση των μεταφορικών 

μέσων, ήτοι συνολικό ποσόν 46.177,89 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων επιβαρύνσεων. 

 

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

ΑΔΑ: ΩΨΚ4ΩΗ8-ΝΤΙ



ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 & 67 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 11 και 132 παρ.1 και παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α), 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.11583/25-07-2017 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 17SYMV001749371), 

5. Τις υπ’ αριθμ. 97/2017 και 141/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5011/7-4-2017 διακήρυξη Δημάρχου, 

7. Την υπ’ αριθμ. 8/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.830/19-01-2017 έγγραφο του Προϊσταμένου Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου, 

9. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2106/16-02-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την τροποποίηση και ειδικότερα την επέκταση της υπ΄ αρ.πρωτ.11583/25-07-2017 αρχικής σύμβασης 

(ΑΔΑΜ: 17SYMV001749371) για την παροχή της υπηρεσίας: «Ασφάλιση των ακινήτων και  μεταφορικών μέσων του 

Δήμου», με την εταιρεία ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. η οποία διαμορφώνεται ως εξής: 

23.850,00 ευρώ για την ασφάλιση των ακινήτων και 22.327,89 ευρώ για την ασφάλιση των μεταφορικών 

μέσων, ήτοι συνολικό ποσόν 46.177,89 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων επιβαρύνσεων. 

Η συνολική δαπάνη των προς ασφάλιση 11 οχημάτων μέχρι τη λήξη της σύμβασης, ανέρχεται σε 1.160,35 

ευρώ και θα βαρύνει τους ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018 ως εξής: ΚΑ 10.6253 με το 

ποσόν των 109,42 ευρώ, ΚΑ 20.6252 με το ποσόν των 463,91 ευρώ και ΚΑ 20.6253 με το ποσόν των 587,02 ευρώ, 

σύμφωνα με τους όρους και τις τιμές της αρχικής σύμβασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   34/2018 

 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 

 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ 

 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

 ΜΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΑΛΕΞ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Από το πρακτικό της 2ης Συνεδριάσεως του ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

21ην- 2- 2018 ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ψυχικό, 28-2-2018 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
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