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ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη                                                  

Τηλ. 210 6822217              
                       Αριθμ.71/2019 

                                        Αριθ. Πρωτ.1354/27-6-2019 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό 8/2019 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ 

(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 
 

Στη Φιλοθέη σήμερα, την εικοστή εβδόμη (27
η
) του μηνός Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 11.00, στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού επί της 

οδού Βεκιαρέλη 11, στη Φιλοθέη,  συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. 

ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 Τεύχος Β΄) και αφού διαπιστώθηκε η 

νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 

επτά (7) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Ζαφρακοπούλου Σοφία  Ξυριδάκης Παντελής 

Γάτος Γεώργιος - Αλκιβιάδης Λάβδα Ελένη 

Ρέγγος Ιωάννης Μαναός Δημήτριος 

Διαμαντόπουλος Δημήτριος Χαροκόπος Παντελής 

Παπαμιχαήλ Ελευθέριος  

Μπούρας Θεόδωρος  

Μπουντουράκης Θεοδόσιος, απών, 

αναπληρούμενος από τον κ.Χανακούλα 

Αθανάσιο 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, η υπάλληλος του Δήμου 

Αρετή Αναστασίου.  

 

Η Αντιπρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης: 

 

ΘΕΜΑ 5
Ο 

 Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθμ.1071/23-5-2019 σύμβασης ως 

προς την αύξηση του οικονομικού της αντικειμένου για την παροχή υπηρεσιών 

οργάνωσης και υλοποίησης των δράσεων για τη δημιουργική απασχόληση παιδιών του 

προγράμματος «ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 2019» στη ΦΙΛΟΘΕΗ λόγω μεγαλύτερης 

προσέλευσης παιδιών  

 

ΑΔΑ: 9ΩΑΚΟΛΝ0-ΞΡ1
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Σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν4412/2016 παρ 1γ, οι συμβάσεις μπορούν να 

τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν πληρούνται σωρευτικά οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν 

ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν 

μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν 

υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας- πλαίσιο» 

 

Η ανάδοχος εταιρία «YOUR CONSULTING PARTNER ΕΠΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με την με αριθμ.πρωτ.1327/24-6-2019 αίτηση της  προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί  η μεγαλύτερη, από την εκτιμώμενη, προσέλευση παιδιών στο θερινό 

πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών «Χαρούμενες Διακοπές 2019» στη Φιλοθέη 

προτείνει την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 1071/23-5-2019 (18SYMV0050577827) 

μεταξύ μας σύμβασης ως προς την αύξηση του οικονομικού της αντικειμένου, με τους ίδιους 

όρους και τιμές της σύμβασης. 

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 3 «Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής»  της ανωτέρω 

σύμβασης που αφορά στην παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης των δράσεων για 

τη δημιουργική απασχόληση παιδιών του προγράμματος  «ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 

2019» στη ΦΙΛΟΘΕΗ» διάρκειας έως 12 Ιουλίου 2019  «το εβδομαδιαίο κόστος ανά παιδί, 

ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριών ευρώ (33,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 

ή  σαράντα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (40,92€) υμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και 

έως του συνολικού ποσού ανάθεσης των έντεκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ 

(11.220,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ή δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων 

δώδεκα ευρώ και ογδόντα λεπτών (13.912,80€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και όλων 

των νόμιμων κρατήσεων».   

Το ανωτέρω τελικό ποσό της σύμβασης (13.912,80€)  διαμορφώθηκε κατόπιν της 

πραγματοποιηθείσας έκπτωσης του αναδόχου επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ως αυτή 

εκτιμήθηκε για τη συγκεκριμένη υπηρεσία (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) στην υπ’ αριθμ. σχετική 36/2019 

μελέτη ύψους 17.285,60€ για 340 παιδιά. Ειδικότερα ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της 

συγκεκριμένης υπηρεσίας είχε ως ακολούθως: 
                                 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Α .  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ  

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

(αριθμός 

παιδιών 

συνολικά 

 

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝ. 

(ανά παιδί/εβδομάδα 

χωρίς Φ.Π.Α.) 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

(χωρίς 

Φ.Π.Α.) 

1 

Παροχή Υπηρεσιών για την 

Οργάνωση & Υλοποίηση Των 

Δράσεων Για Την  Δημιουργική 

Απασχόληση Παιδιών του 

προγράμματος «ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ                                                                                       

ΔΙΑΚΟΠΕΣ 2019» ΣΤΗ 

ΦΙΛΟΘΕΗ  

340 41,00€ 

 

 

 

13.940,00€ 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α.:   
13.940,00€ 

 

 Φ.Π.Α.24%:   3.345,60€ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.:   17.285,60€ 

 

 

Σε συνέχεια και δεδομένου ότι: 
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 η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να 

προβλεφθούν από την αρχή δεδομένου  ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων παιδιών για 

αυτό το έτος υπερβαίνει κατά πολύ τον αριθμό προηγουμένων ετών και κατ’ 

επέκταση τον προβλεπόμενο αριθμό της μελέτης  

 η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,  

 η αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης  

 η ανάγκη τροποποίησης της σύμβασης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας  

 η τροποποίηση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές/ανά παιδί και εβδομάδα ενώ σε 

καμία περίπτωση δε θα υπερβεί το ποσό  της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους 

17.285,60€   ως αυτή εκτιμήθηκε για τη συγκεκριμένη υπηρεσία στην υπ’ αριθμ. 

36/2019 μελέτη,   

 

προτείνεται η έγκριση της τροποποίησης της υπ’ αριθμ.1071/23-5-2019 σύμβασης ως προς 

την αύξηση του οικονομικού της αντικειμένου για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και 

υλοποίησης των δράσεων για τη δημιουργική απασχόληση παιδιών του προγράμματος 

«ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 2019» στη ΦΙΛΟΘΕΗ έως του  ποσού των 3.355,44 ευρώ, 

ποσό που δεν υπερβαίνει τη διαφορά του οικονομικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης 

και της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (17.285,60€   - 13.912,80€) και το οποίο αντιστοιχεί σε 

επιπλέον συμμετοχή έως 82 ακόμα παιδιών  (3.355,44€ /40,92€) λαμβανομένης υπόψη της 

ίδιας τιμής ανά παιδί και εβδομάδα με την αρχική σύμβαση.   

 

To ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του 

 

1. Την εισήγηση του Προέδρου 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

ιδιαιτέρως το άρθρο 132 του Ν4412/2016 παρ 1γ και το  άρθρο 217 του Ν.4412/2016 παρ.2 

3. Την υπ’ αριθμ. 1071/23-5-2019 υπογραφείσα σύμβαση (18SYMV0050577827) 

διάρκειας έως 12 Ιουλίου 2019  μεταξύ της επιχείρησης  και της εταιρείας «YOUR 

CONSULTING PARTNER ΕΠΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»   με Α.Φ.Μ. 999962465,  

 

4. Το με αρ. πρωτ.1327/24-6-2019 έγγραφό της αναδόχου εταιρείας με  το  οποίο 

αιτείται  αύξηση του οικονομικού της αντικείμενου  για λόγους που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα της  

5. Την με αριθμ 36/2019 μελέτη  

 

και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Την  τροποποίηση της υπ’ αριθμ.1071/263-5-2019 σύμβασης που αφορά στην παροχή 

υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης των δράσεων για τη δημιουργική απασχόληση 

παιδιών του προγράμματος «ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 2019» στη ΦΙΛΟΘΕΗ ως προς 

την αύξηση του οικονομικού της αντικειμένου και συγκεκριμένα έως του  ποσού των 

3.355,44 € το οποίο αντιστοιχεί στη συμμετοχή έως 82 ακόμα παιδιών λαμβανομένης υπόψη 

της ίδιας με την αρχική σύμβαση τιμής ανά παιδί και εβδομάδα.   

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 71/2019 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

 

Η Αντιπρόεδρος                        Σ.ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ …………………….…………… 
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Τα μέλη                                      Γ.ΓΑΤΟΣ ………………………….………………………  

 

                                                   Ι.ΡΕΓΓΟΣ …………………..…..………………………….  

 

                                                   Δ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ …………....…………………… 

 

                                                   Ε.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ………………………………………… 

 

                                                   Θ.ΜΠΟΥΡΑΣ ………………………………………………. 

 

                                                   Α.ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ……………………………………….... 
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