
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Από το πρακτικό της 09/08/2013 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ: Θεοδωρίδου Αθηνά 
Τηλ. 2313313690  
 
Αριθ. Απόφασης  150/2013                                               
  
Θέµα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης ασφάλειας 

χώρων του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης». Κατακύρωση Αποτελέσµατος 
∆ιαγωνισµού  

 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 09η του µήνα Αυγούστου του έτους 
2013 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 1,30µµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την 13052/05-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον 
καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 
3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  
παρόντες ήταν:  
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος β)Σουσλόγλου Νικόλαος, τακτικό µέλος γ) Γρούγιος Ηλίας δ) 
Σιώπης Κων/νος, τακτικό µέλος, ε)Καρράς Ευστράτιος, αναπληρωµατικό µέλος.  
 
Απόντες: α) Κατσαρός Ιωάννης β)Σάββα Αικατερίνη, δ)Μεζίκης Βασίλειος, ε)Λεµονίδου ∆έσποινα  
 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών την εξής 

εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας:  
«Ιστορικό δηµοπρασίας 

Με την µε αριθµό 197/27-05-13 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια 

ανοικτού διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης ασφάλειας χώρων του δήµου 

Αµπελοκήπων Μενεµένης»  µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης) και ενδεικτικό προϋπολογισµό 94.464,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και µε την 

µε αριθµό 093/13 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι 

όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση. 

Την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, 01/08/13, στην επιτροπή κατατέθηκε ενός (1) φάκελος 

υποψήφιου αναδόχου και συγκεκριµένα από την εταιρία: 

1. MEGA SPRINT GUARD AE  

Μετά τον σχετικό έλεγχο, δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς, η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι η εταιρία κατέθεσε τα ζητούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 12 της 

διακήρυξης και ότι η τεχνική προσφορά που κατέθεσαν ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση του 

διαγωνισµού. 

Στην συνέχεια, η Οικονοµική Επιτροπή, µε την µε αριθµό απόφασης 145/13 προχώρησε στην 

έγκριση του από 01/08/13 πρακτικού της επιτροπής και στις 09/08/13, µετά από ενηµέρωση του 



νόµιµου εκπροσώπου της εταιρίας, η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονοµικής 

προσφοράς, η οποία ήταν σύµφωνη µε το άρθρο 68 του Ν.3863/10, όπως αυτό τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 22 του Ν.4144/13 και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού. 

 

Αναλυτικότερα, η οικονοµική προσφορά της εταιρίας, είχε ως εξής: 

Α/Α Είδος εργασίας Κόστος/µήνα Μήνες ∆απάνη 

1. Φύλαξη στρατοπέδου 2.590,00€ 12 31.080,00€ 

2. Φύλαξη αµαξοστάσιο 3.790,00€ 12 45.480,00€ 

Άθροισµα 76.560,00€ 

ΦΠΑ 23% 17.608,80€ 

Γενικό Σύνολο 94.168,80€ 

Ποσοστό έκπτωσης 0,312% 

 
Έχοντας υπόψη : 

Α) 1. Τις διατάξεις του Π.∆.60/07 (ΦΕΚ 64 Α) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία  
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005».  

2. Τις διατάξεις του Π.∆.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως». 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 209, 273 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων».  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3863/10 (ΦΕΚ 115 Α/15-07-10) «Νέο ασφαλιστικό σύστηµα 
και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» σχετικά µε τις συµβάσεις 
εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών. 

5. Τις διατάξεις του Ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων 
− Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 
(L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)». 
 

Β) 1. Την υπ’ αριθµό 998/13 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 
3. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισµό 
4. Το από 01/08/13 πρακτικό διενέργειας 
5. Την µε αριθµό 145/13 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
6. Το από 09/08/13 πρακτικό, γνωµοδότηση της επιτροπής 
 

Γ) Το γεγονός ότι η προκήρυξη του διαγωνισµού είχε δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ηµεροµηνία αποστολής 20/06/13 και αριθµό εσωτερικής αναφοράς 
2013-082876 και επίσης η περίληψη της διακήρυξης είχε δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων 
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π.∆. 



28/80 και του άρθρου 3 τον Ν.3548/07 σε µια ηµερήσια, σε µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού 
καθώς και σε µια ηµερήσια µεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων και σε µια ειδική εφηµερίδα 
δηµοπρασιών (Τύπος της Θεσσαλονίκης, Αγγελιοφόρος της Κυριακής, Μακεδονία, Ηχώ των 
δηµοπρασιών). 

 Ακόµη, περίληψη της διακήρυξης είχε τοιχοκολληθεί στο Κατάστηµα του ∆ήµου µε πρακτικό 
τοιχοκόλλησης και είχε αποσταλεί και στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ενώ ελεύθερη, 
άµεση και πλήρη πρόσβαση στη προκήρυξη του διαγωνισµού, συγγραφή υποχρεώσεων και στα 
λοιπά τεύχη του διαγωνισµού δίδονταν από την ιστοσελίδα του δήµου ήτοι www.ampelokipi-
menemeni.gr. 

 
κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

 
Α)  Να εγκρίνει το από 09/08/13 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας. 

Β) Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης 
ασφάλειας χώρων του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης»  στην εταιρία µε επωνυµία MEGA 
SPRINT GUARD AE, ΑΦΜ 800178001 και ∆.Ο.Υ Λαγκαδά, ανάθεση συνολικής αξίας ενενήντα 
τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (94.168,80€) δεδοµένου ότι 
κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, 
προδιαγραφές του διαγωνισµού και η οικονοµική προσφορά σύµφωνη µε το άρθρο 68 του 
Ν.3863/10 και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού».   
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν και αποδεχόµενη 
πλήρως την ανωτέρω εισήγηση καθώς και το παρατεθέν νοµικό πλαίσιο,   
 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                         Οµόφωνα 
 
Α). Εγκρίνει το από 09/08/13 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας. 
 
Β). Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης 
ασφάλειας χώρων του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης»  στην εταιρία µε επωνυµία MEGA 
SPRINT GUARD AE, ΑΦΜ 800178001 και ∆.Ο.Υ Λαγκαδά, ανάθεση συνολικής αξίας ενενήντα 
τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (94.168,80€) δεδοµένου ότι 
κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, 
προδιαγραφές του διαγωνισµού και η οικονοµική προσφορά σύµφωνη µε το άρθρο 68 του 
Ν.3863/10 και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού.» 
 
 
Γ)Αναθέτει στον ∆ήµαρχο τη εκτέλεση της παρούσης. 
                                            
 
  Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  150/12013 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                      Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                        Αµπελόκηποι  12/08/2013  



 
                                                        Ακριβές Απόσπασµα  
 
Η Γραµµατέας                                             
 
 
Αθηνά Θεοδωρίδου                                     Ο Πρόεδρος 
 
 
 
                                                              Παναγιωτίδης Γαβριήλ 


