
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 11ην του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 

10:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5492/7-5-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,  

2. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, απόντα, 

3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, απούσα, αναπληρούμενη από την κ. Λάβδα Ελένη, 

4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,  

5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία,  

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο, απόντα, 

7. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, απούσα, ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

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

Γεώργιος.  

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  12Ο Η.Δ. 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή της υπηρεσίας:  

«Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ. 21 παρ. 11 του N. 3731/2008)» για λόγους κατεπείγοντος,  

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

 Με την υπ’ αριθμ.62/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:  6Γ6ΚΩΗ8-Φ0Σ) εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 2/2018 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα λοιπά 

έγγραφα της σύμβασης και  καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω 

των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας: «Δαπάνες Φύλαξης Κτηρίων άρθρο 21 παρ.11 του Ν.3731/2008». 

Βάσει της ως άνω απόφασης, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.3733/23-3-2018 διακήρυξη Δημάρχου, η προκήρυξη της 

οποίας απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 23-3-2018 και 

δημοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24-3-2018, ημέρα Σάββατο. Στις 26-3-
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2018  δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 18PROC002857621) και δημοσιοποιήθηκε ηλεκτρονικά με την 

ανάρτησή της στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας αύξοντα αριθμό συστήματος: 55558. Επιπλέον, η 

προκήρυξη του διαγωνισμού (περίληψη διακήρυξης) δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 18PROC002857128), 

στη «Διαύγεια». Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η: 23-4-2018 και ώρα: 17:00. Η 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  

έγινε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 

27-4-2018 και ώρα 11.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Δήμου, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 

διαδικασιών.  

Βάσει των ανωτέρω προκύπτει ότι ο ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την 

παροχή της υπηρεσίας: «Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ. 11 του N. 3731/2008)» βρίσκεται σε 

εξέλιξη, χωρίς όμως να είναι δυνατόν να προβλεφθεί ο χρόνος ολοκλήρωσής του (αξιολόγηση των προσφορών 

από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, σύνταξη πρακτικών, προσφυγές, κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού, προσυμβατικός έλεγχος, υπογραφή σύμβασης κ.λ.π). 

  Λαμβανομένου υπ’ όψιν: 

α) Ο Δήμος δεν διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (ίδια μέσα). 

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. 

δ)Το ιδιαίτερα έντονο και ανησυχητικό φαινόμενο διαρρήξεων και βανδαλισμών που έχουν σημειωθεί στο 

Δήμο μας κατά το τελευταίο διάστημα, ειδικά τις απογευματινές και βραδινές ώρες καθώς και τις αργίες. 

ε) Η ιδιαίτερα δυσχερής κατάσταση της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικότερα του μοναδικού Αστυνομικού 

Τμήματος του Δήμου μας-μετά και την κατάργηση των δύο (2) αστυνομικών τμημάτων Φιλοθέης και Ν. 

Ψυχικού-, επιβαρύνει την όλη "εικόνα" και δεν επιτρέπει την επαρκή φύλαξη ούτε καν της έδρας του Δήμου.  

στ) Η υπ’ αριθμ. πρωτ.9964/29-6-2017 σύμβαση του Δήμου με την εταιρεία ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ Ε.Π.Ε που αφορά 

την παροχή της υπηρεσίας: «Δαπάνες φύλαξης κτιρίων άρθρο 21 παρ.11 του Ν.3731/2008» λήγει την 28-6-

2018 ο δε ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας: «Δαπάνες 

φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ. 11 του N. 3731/2008)» βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς όμως να είναι δυνατόν να 

προβλεφθεί ο χρόνος ολοκλήρωσής του, γεγονός το οποίο σε καμία  περίπτωση δεν απορρέει από ευθύνη του 

Δήμου.  

ζ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016:  

http://www.promitheus.gov.gr/
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1. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.  

2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών  

σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  

α)………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

β)………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε 

γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 

προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι 

περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης 

δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.  

 

Με βάση όλα τα παραπάνω και προκειμένου ο Δήμος να εκπληρώσει τη δεδομένη υποχρέωσή του για 

την  προστασία και  ασφάλεια των δημοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και των χώρων που βρίσκονται εντός 

των διοικητικών ορίων του, με τρόπο επιμελή και αποδοτικό όπως προβλέπεται τόσο από τις διατάξεις του 

Ν.3731/2008, όσο και από τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Δήμου συνέταξε την εξής τεχνική έκθεση. 

 Αφορά στην εκ μέρους του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με ιδιωτική 

εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, διάρκειας τριών (3) μηνών από τη λήξη της ισχύουσας σύμβασης και 

μέχρι ολοκλήρωσης του διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι ανωτέρω υπηρεσίες φύλαξης, θα 

παρέχονται καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010, σύμφωνα με 

τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει μεταξύ άλλων και αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις 

απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις».  

   Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την 3μηνη ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ (άρθ. 21 παρ.11 του Ν.3731/2008)», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τους όρους και 

προϋποθέσεις της παρούσας τεχνικής έκθεσης, ανέρχεται στα 90.210,66 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 

21.650,55 ευρώ, δηλ. 111.861,21 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 10.6278.0001 του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. 
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μικτά

ΜΗΝΙΑΙΟ Τελικό 

Μικτό

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2017 644.69 0.00 0.00 644.69

Φύλακες άνω των 25 ετών με μία κλεισμένη 3ετία

€ Μ.Φ ΩΡΕΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ 

ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κόστος πρωινής ώρας
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΩΙΝΟ (06:00 -14:00) Στατικών φυλάκων Δημ. Κατ/των 1.00 8.00 5.00                    21.25 170.00 0.00 (x12 μήνες)
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (14:00-22:00) Στατικών φυλάκων Δημ. Κατ/των 1.00 8.00 5.00                    21.25 170.00 0.00 (x12 μήνες)

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΩΙΝΟ (07:30-15:30) Σχολικών φυλάκων 9.00 8.00 5.00                    21.25 1,530.00 0.00 (x9 μήνες)
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (14:00-22:00) Σχολικών φυλάκων 1.00 8.00 5.00                    21.25 170.00 0.00 (x9 μήνες)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ 25% (22:00-06:00) Patrol φύλαξης 8.00 8.00 6.00                    25.58 1,637.12 0.00 (x12 μήνες)
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 100% (22:00-06:00)  Patrol φύλαξης 8.00 8.00 1.00                    4.83 309.33 0.00 (x12 μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 3,986.45 0.00 -                            

0.00 -                            

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

Υπολογισμός Μηνιαίου και ετήσιου κόστους βαρδιών για οχτώ (8) PATROL (2018 - 2019) και δέκα (10) στατικών σχολικών 

φυλάκων και δύο (2) στατικών φυλάκων Δημοτικών Καταστημάτων

ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΛΑΚΑ PATROL 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ PATROL, καυσιμων για 110Km ανά βάρδια, συντήρησης, ασφάλειας,ελαστικών κλπ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ

 

   Για τον προϋπολογισμό  δαπάνης έχουν ληφθεί υπόψη οι αμοιβές του προσωπικού που έχουν υπολογισθεί με 

βάση την Εθνική Γενική Συλλογική σύμβαση Εργασίας του 2017, για προσωπικό άνω των 25 ετών με μία 

τριετία, το ετήσιο κόστος PATROL (μίσθωση οχημάτων, συντήρηση, ελαστικά – καύσιμα κ.λ.π.), το διοικητικό 

κόστος, το κόστος αναλωσίμων, όλων των σχετικών άμεσων και έμμεσων δαπανών που αφορούν την πλήρη 

εκτέλεση του έργου σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις καθώς και το εργολαβικό κέρδος. 

 

   Συγκεκριμένα, έχουν υπολογιστεί αναλογικά για 3 μήνες:  

1. 58.347,19 € για καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές και ασφαλιστικό κόστος.  

2. 23.662,50 € έξοδα για καύσιμα περιπολίας, κόστος κτήσης οχημάτων περιπολίας και 

συντήρησή τους για περίπου 110km ανά 8ωρη βάρδια, 

3. Διοικητικό Κόστος ποσοστού 2,5% και ποσού 2.050,25 € που αφορά τον επιμερισμό της 

Διοικητικής Υποστήριξης, των αναλωσίμων, των ατομικών μέσων προστασίας και επικοινωνίας 

κλπ 

4. Εργολαβικό Κέρδος ποσοστού 7,5% και ποσού 6.150,72 €  

 

Συνολική δαπάνη τριμήνου: 90.210,66 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 21.650,55 €.  Συνολική δαπάνη τριμήνου με 

ΦΠΑ: 111.861,21 € 

Η ανάθεση των  εν λόγω υπηρεσιών φύλαξης αφορά: 

 

α)   τη Φύλαξη και φρούρηση των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων σε  8ωρη καθημερινή βάση 

(ωράριο 22:00-06:00) με 7 Patrol συν ένα εποπτικό (Αρχιφύλακας Συντονιστής), 

β) τη Φύλαξη όλων των σχολικών συγκροτημάτων με 10 στατικούς φύλακες εκ των οποίων οι εννέα (9) 

θα απασχολούνται σε 8ωρη καθημερινή βάση (εκτός Σαββάτου, Κυριακής, Αργιών,),  με ωράριο 7:30–

15:30 και  ο ένας (1) θα απασχολείται με ωράριο 14:00–22:00, με την έναρξη του σχολικού έτους από 

11/9/2018-30/9/2018, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Σχολικών Αργιών 
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γ) τη Φύλαξη των Δημοτικών Καταστημάτων με 2 στατικούς φύλακες (1 ανά βάρδια) σε 8ωρη βάση από 

Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, με ωράριο  06:00 - 14:00 και 14:00 – 22:00. 

 

Τόπος, Μέθοδοι – Πλαίσιο Υπηρεσιών Φύλαξης 

 

 O τόπος των ζητούμενων υπηρεσιών, είναι η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, όπως 

αυτή οριοθετείται από τα υφιστάμενα όριά του. Τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και οι χώροι στους οποίους θα 

παρέχονται υπηρεσίες φύλαξης και ασφαλείας είναι οι ακόλουθοι: 

 

 Πρόγραμμα περιπολούντων φυλάκων. 

Τομείς ευθύνης περιπόλων: Οι Τομείς ευθύνης των περιπόλων αριθμούν σε 7 (επτά). Αναλυτικά ορίζονται οι 

εξής : 

 

Α. Νέο Ψυχικό περιφερειακά οι δρόμοι Κηφισίας - Εθνικής Αντιστάσεως – Τζαβέλα - Μεσογείων - Λ. 

Δημοκρατίας  - Κηφισίας, (ορίζεται στον Χάρτη σαν τομέας Α). Τα προς φύλαξη κτίρια, αριθμούν σε 10 

και αναλυτικά είναι: 

 

1. 1ο Σύστημα Προσκόπων (Μονοκατοικία, Αλ. Παπαναστασίου 21), 

2. Πλατεία Ελευθερίας, 

3. ΚΕΠ Ν. Ψυχικού (Μονοκατοικία , Τερτσέτη 41 ), 

4. Δημαρχείο Ν. Ψυχικού (πολυκατοικία , Τερτσέτη 44), 

5. 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ψυχικού, 

6. 2ος Παιδικός Σταθμός Ν. Ψυχικού, 

7. Αθλητικό Κέντρο Ν. Ψυχικού, 

8. Πίσω πλευρά Αθλητικού κέντρου (Κτήριο Βαλλιάδη), 

9. Βρεφονηπιακός σταθμός (Τζαβέλα & Μπουμπουλίνας ), 

10. Γυμνάσιο Ν. Ψυχικού (Τζαβέλα). 

 

Β.  Νέο Ψυχικό περιφερειακά οι δρόμοι : Κηφισίας-Λ. Δημοκρατίας-Στρ. Μακρυγιάννη-Νικολακοπούλου-

Σικελιανού-Κηφισίας, (ορίζεται στον Χάρτη σαν τομέας Β). Τα προς φύλαξη κτίρια, αριθμούν σε 8 και 

αναλυτικά είναι: 

 

1. 1ο Δημοτικό Ν. Ψυχικού 

2. Βρεφονηπιακός Σταθμός (Μονοκατοικία, Ευρώτα 12) 

3. Πολιτιστικό Κέντρο Σπυροπούλειο (Μονοκατοικία , Αγ. Σοφίας & Ολυμπιονικών) 

4. Εκκλησία Αγ. Σοφίας 

5. Λύκειο Ν. Ψυχικού (Στρ. Μακρυγιάννη ) 

6. 3ο & 4ο Δημοτικό Ν. Ψυχικού (Στρ. Μακρυγιάννη) 

7. 3ο & 4ο Νηπιαγωγείο Ν. Ψυχικού (Στρ. Μακρυγιάννη & Ξενοπούλου ) 

8. Οικολογικό Πάρκο 
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Γ. Ψυχικό περιφερειακά οι δρόμοι: Κηφισίας -Μουσών-Δάφνης (περιλαμβάνεται μέχρι Καλπακίου-

Καρπενησιώτη-Σμόλικα) Κοντολέων-Βύρωνος-Κηφισίας, (ορίζεται στον Χάρτη σαν τομέας Γ). Τα προς φύλαξη 

κτίρια, αριθμούν σε 6 και αναλυτικά είναι: 

 

1. Βρεφονηπιακός Σταθμός (Μονοκατοικία, Κρίνων 6) 

2. Βρεφονηπιακός Σταθμός (Μονοκατοικία, Χλόης ) 

3. Βαρβάκειος Σχολή (Μουσών ) 

4. ΚΕΠ Ψυχικού (Πολυκατοικία, Γράμμου 2) 

5. Παιδικές Χαρές (Ανθέων ) 

6. Αστυνομικό Τμήμα 

 

Δ. Ψυχικό περιφερειακά οι δρόμοι : Κηφισίας - Στρ. Μαζαράκη -Λ. Δημοκρατίας -Δόλασικ -Περσέως-

Έρσης-Σολωμού-Λ.Διαμαντίδου-25ης Μαρτίου-Κηφισίας, (ορίζεται στον Χάρτη σαν τομέας Δ). Τα προς 

φύλαξη κτίρια, αριθμούν σε 6 και αναλυτικά είναι: 

 

1. BLUE BELL (Κτήριο εσωτερικά της Πλατείας).  

2. Βρεφονηπιακός σταθμός (Μονοκατοικία, Διαμαντίδου 4) 

3. Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού 

4. Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου (Μονοκατοικία , Δρόση & Δροσίνη) 

5. 2η Πλατεία Ψυχικού (κουκουνάρι) 

6. Εκκλησία Αγ. Δημήτριος (Λ. Δημοκρατίας) 

7. Γλυπτά Ζογγολοπούλου 

 

Ε. Ψυχικό περιφερειακά οι δρόμοι : Κηφισίας-25ης Μαρτίου-Λ. Διαμαντίδου- Σολωμού -Στρ. Ιορδανίδη 

Καρκαβίτσα -Δρυάδων -Ροίδη -Μπενάκη Ε. -Κοκκώνη -Κηφισίας, (ορίζεται στον Χάρτη σαν τομέας Ε). 

Τα κτίρια που φυλάσσονται , αριθμούν σε 7 και αναλυτικά είναι: 

 

1. 21 ΟΤΑ (Πολυκατοικία , Ταϋγέτου 11) 

2. Δημοτικά Ιατρεία (Μονοκατοικία , Στρ. Καλλάρη 13) 

3. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Φιλοθέης-Ψυχικού (Πολυκατοικία , Μαραθωνοδρόμου 95 ) 

4. Πινακοθήκη ΛΕΦΑ (Μονοκατοικία, Κοκκώνη 15) 

5. Άλσος Ψυχικού (Πλατεία Μιχαλακοπούλου ) 

6. Τένις Ψυχικού 

7. Πάρκο Παύλου Μελά (Παιδική χαρά Μεταλληνού ) 

 

ΣΤ. Φιλοθέη περιφερειακά οι δρόμοι : Κηφισίας- Κοκκώνη - Μπενάκη Ε. - Ροίδη -Συνταγματάρχου Δαβάκη 

-Λεωφ. Βενιζέλου -Λ. Καποδιστρίου -Κηφισίας, (ορίζεται στον Χάρτη σαν τομέας ΣΤ). Τα προς φύλαξη 

κτίρια, αριθμούν σε 7 και αναλυτικά είναι:  

 

1. ΚΕΠ Φιλοθέης (Πολυκατοικία , Βεκιαρέλλη 11) 

2. Γυμνάσιο -Λύκειο Ψυχικού (Ροίδη) 
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3. Πολιτιστικό κέντρο Καρύδης (Μονοκατοικία, Αριάδνης & Νιόβης ) 

4. Γυμνάσιο Φιλοθέης (Μεταξά Α.) 

5. Νηπιαγωγείο Φιλοθέης (Ζωσιμά) 

6. Δημοτικό Φιλοθέης (Κεχαγιά & Ζωσιμά ) 

7. Δημαρχείο Φιλοθέης (Πολυκατοικία ,Π. Καλλιγά 31) 

 

Ζ.  Φιλοθέη περιφερειακά οι δρόμοι: Συνταγματάρχου Δαβάκη - Καραϊσκάκη Μπουμπουλίνας  -Λουκή 

Ακρίτα-Διάκου Α -Μπότσαρη - Μεταξά Ι. - Λουκή Ακρίτα - Λ. Καποδιστρίου - Λεωφ. Βενιζέλου-

Συνταγματάρχου Δαβάκη. (ορίζεται στον Χάρτη σαν τομέας Ζ). Τα προς φύλαξη κτίρια αριθμού σε 

εννέα (9) και αναλυτικά είναι : 

 

1. Εκκλησία Αγίας Φιλοθέης 

2. Δημοτικό Γυμναστήριο 

3. Παιδική χαρά Πικιώνη 

4. Πλατεία Δροσοπούλου 

5. Γλυπτά 

6. Λύκειο Φιλοθέης 

7. ΕΛΤΑ 

8. Αμαξοστάσιο Άνω Αγορά 

9. Γεώτρηση Λ. Ακρίτα 

 

Η.   Σχολικά συγκροτήματα του Δήμου 

 

Η φύλαξη θα γίνεται με 10 στατικούς φύλακες, εκ των οποίων οι 9 θα απασχολούνται σε 8ωρη 

καθημερινή βάση με ωράριο 7:30-15:30 και ο 1 θα απασχολείται με ωράριο 14:00-22:00 (εκτός 

Σαββάτου, Κυριακής και Σχολικών Αργιών). 

 

Θ.  Δημοτικά καταστήματα  

Φύλαξη των Δημοτικών Καταστημάτων με 2 στατικούς φύλακες (1 ανά βάρδια) σε 8ωρη βάση από 

Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, με ωράριο  06:00 - 14:00 και 14:00 – 22:00. 

 

   Βάσει των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να αποφανθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, που καθιστούν 

νόμιμη και αναγκαία την απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας: «Δαπάνες φύλαξης  κτιρίων 

άρθρο 21 παρ.11 του Ν.3731/2008», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, 

εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 90.210,66 € πλέον ΦΠΑ 24% (=21.650,55 €), δηλ. 111.861,21 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τρεις (3) μήνες από τη λήξη της ισχύουσας σύμβασης και μέχρι της 

αναδείξεως νέου αναδόχου από τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, σε βάρος του ΚΑ 

10.6278.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του 

Προέδρου. 
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2. Να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο, να προβεί σε διαβούλευση με τους φορείς της επιλογής του και να 

διαπραγματευθεί με έναν ή περισσότερους από αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν την τεχνική ικανότητα 

παροχής της ως άνω υπηρεσίας. 

3. Με την υποβολή της προσφοράς τους προτείνεται να κληθούν να υποβάλουν εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής ποσοστού 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 

ήτοι 1.804,21 (χιλίων οκτακοσίων τεσσάρων ευρώ και είκοσι ενός λεπτών) καθώς και τα εξής δικαιολογητικά:  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Αναλυτικότερα, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο αυτού έγγραφο προσκομίζουν: 

α. ο ίδιος, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), 

ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

β. ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας 

(Α.Ε.), 

γ. ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ενώσεων, 

δ. ο νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, 

ε. τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση και 

στ. τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης φυσικά πρόσωπα. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο 

υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε 

αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

2. Πιστοποιητικό από το οποίο θα προκύπτει ότι  ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά την πληρωμή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

Επισημαίνεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά: 

i. οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης  

ii. τόσο τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος όσο 

και τους εκπροσώπους αυτού, εφόσον υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης, που είναι ασφαλισμένοι σε 

διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΕΦΚΑ και θα 

συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης  στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. Σύμφωνα με το Π.Δ. 258/05 και 

τις τροποποιήσεις αυτού, οι ΑΕ εταιρείες, είναι υποχρεωμένες να ασφαλίσουν στον ΟΑΕΕ τα μέλη του 

Δ.Σ., εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον. 
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3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο με το οποίο 

βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμα καθώς και η άσκησή του από το οποίο θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος σε αυτό κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Από το πιστοποιητικό 

θα πρέπει να προκύπτει η εκπλήρωση των υποχρεώσεων από συνδρομές, κατά την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς. 

4. Ειδική Άδεια Λειτουργίας, σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α/8.10.08). 

5. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων 

(2014, 2015, 2016) (όπως αντίγραφα ισολογισμών). Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών, που απαιτείται 

να έχουν οι οικονομικοί φορείς κατά την τελευταία τριετία (2014, 2015, 2016),  θα πρέπει να είναι ίσος ή 

μεγαλύτερος με το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.  

6.Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

υποψηφίου αναδόχου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία (νόμιμος 

εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 

καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

7.Τα ακόλουθα Πιστοποιητικά ποιότητας, σε ισχύ, με πεδίο εφαρμογής τις Υπηρεσίες Ασφάλειας: 

ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο (Διαχείριση Ποιότητας) 

ΕΛΟΤ   1801:2008,  OHSAS   18001:2007 ή ισοδύναμα (Διαχείριση υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία) 

ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο (Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών) 

ISO 39001:2012 ή ισοδύναμο (Σύστημα διαχείρισης οδικής ασφάλειας) 

ISO 14001:2004 ή ισοδύναμο (Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης) 

8. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης με τις αντίστοιχες συμβάσεις, από ετήσια έργα τα οποία ο οικονομικός 

φορέας έχει ολοκληρώσει κατά την τελευταία τριετία (2015, 2016 και 2017), από τις οποίες να προκύπτει η 

εμπειρία του σε φυλάξεις με Μηχανοκίνητα τετράτροχα οχήματα (Patrol) και στατικούς σχολικούς φύλακες, με 

σχετικό συμβατικό αντικείμενο ίσο ή μεγαλύτερο των 300.000,00 ευρώ αθροιστικά, οι οποίες να 

αφορούν Ο.Τ.Α, ή Ν.Π.Δ.Δ ή ιδιώτες. Το ποσό μπορεί να προκύπτει ως το άθροισμα το πολύ τριών συμβάσεων 

για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

9. Κατάσταση προσωπικού από αρμόδια αρχή συνοδευόμενη από βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα καθώς και 

κάθε άλλο σχετικό πρόσφορο στοιχείο (συμβάσεις, δελτία/τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κ.λπ.).από τα οποία 

θα αποδεικνύεται ότι όλοι οι φύλακες που θα απασχοληθούν, είναι ενταγμένοι στο ήδη υπάρχον προσωπικό με 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με πλήρη απασχόληση, είναι έμπειροι έχοντες τουλάχιστον συμπληρώσει 3 έτη 

απασχόλησης ως φύλακες σε αυτόν ή άλλο οικονομικό φορέα και είναι ηλικίας άνω των 25 ετών και ότι ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει στο προσωπικό του κατ’ ελάχιστον 25 φύλακες με μόνιμη πλήρη απασχόληση, με 

τη σχετική άδεια εργασίας προσωπικού φύλαξης σε ισχύ.  

10. Επίσης, η υποβαλλόμενη προσφορά θα ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για διάστημα έξι (6) 

μηνών από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. 
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Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.11 του Ν.3731/2008 : «Δαπάνες Φύλαξης Κτηρίων», 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, 

5. Την υπ’ αριθμ.62/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:  6Γ6ΚΩΗ8-Φ0Σ), 

6. Την υπ’ αριθμ. 2/2018 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

7. Την υπ’ αριθμ.3733/23-3-2018 διακήρυξη Δημάρχου, 

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.9964/29-6-2017 σύμβαση του Δήμου με την εταιρεία ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ Ε.Π.Ε., 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, που καθιστούν νόμιμη και 

αναγκαία την απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας: «Δαπάνες φύλαξης κτιρίων άρθρο 21 παρ.11 

του Ν.3731/2008», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, εκτιμώμενης αξίας 

σύμβασης 90.210,66 € πλέον ΦΠΑ 24% (=21.650,55 €), δηλ. 111.861,21 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

για τρεις (3) μήνες από τη λήξη της ισχύουσας σύμβασης και μέχρι της αναδείξεως νέου αναδόχου από τον 

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, σε βάρος του ΚΑ 10.6278.0001 του προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2018 για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου. 

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, να προβεί σε διαβούλευση με τους φορείς της επιλογής του και να 

διαπραγματευθεί με έναν ή περισσότερους από αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν την τεχνική ικανότητα 

παροχής της ως άνω υπηρεσίας. 

3.Με την υποβολή της προσφοράς τους καλούνται οι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής ποσοστού 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 

ήτοι 1.804,21€ (χιλίων οκτακοσίων τεσσάρων ευρώ και είκοσι ενός λεπτών) καθώς και τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα στο αποφασιστικό της 

παρούσας απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 119/2018 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

11ην Μαΐου 2018. 

Ψυχικό, 14-5-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λάβδα Ελένη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

ΑΔΑ: Ω7ΣΒΩΗ8-Θ39
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