
 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Από το πρακτικό της  29/07/2014 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ: Koυκουλιώτης Ε.  
           Κουκουτέγου Κ. 
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ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών ««Φύλαξης ασφάλειας χώρων της 
δηµοτικής ενότητας Αµπελοκήπων του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης». Κατακύρωση Αποτελέσµατος 
∆ιαγωνισµού. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 29 του µήνα ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2014 ηµέρα 
της εβδοµάδος ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 πµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 
10219/25-07-2014 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: 
 
1) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος 2) Γρούγιος Ηλίας, µέλος 3) Σιώπης Κων/νος, µέλος 4) Σουσλόγλου 
Νικόλαος, µέλος 5)Σάββα Αικατερίνη, µέλος, 6)Μεζίκης Βασίλειος, µέλος, 
 
Απόντες: 1)Κατσαρός Ιωάννης, µέλος, 2)Λεµονίδου ∆έσποινα, µέλος, 3) Καραλιόπουλος Σωτήρης, µέλος. 
 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι: 
 

 Με την µε αριθµό 150/02-06-14 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού 
διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης ασφάλειας χώρων της δηµοτικής ενότητας 
Αµπελοκήπων 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 092/11-06-14 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, 
καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση.  

Στις 17/07/14, ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, κατατέθηκε ενός (1) φάκελος υποψήφιου αναδόχου και 
συγκεκριµένα από την εταιρία: 
1. MEGA SPRINT GUARD AE  
Μετά τον σχετικό έλεγχο, η Επιτροπή του διαγωνισµού (σύµφωνα µε το από 17/07/14 πρακτικό) διαπίστωσε 
ότι η εταιρία κατέθεσε τα ζητούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 12 της µε αριθµό 1207/14 
διακήρυξης και η τεχνική προσφορά που κατέθεσαν ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση του διαγωνισµού. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν.3863/10, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν.4144/13, και 
όπως αποτυπώνεται και στο άρθρο 15 της µε αριθµό 1206/14 διακήρυξης του διαγωνισµού, οι διαγωνιζόµενοι 
όφειλαν στην οικονοµική τους προσφορά να αναφέρουν τα εξής: 

α) Τον αριθµό των εργαζοµένων 
β) Τις ηµέρες και ώρες εργασίας 
γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι 



 

 

δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των 
εργαζοµένων 

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
Επίσης, στην προσφορά τους έπρεπε να υπολογίσουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των 

υπηρεσιών τους, των αναλωσίµων, του εργολαβικού τους κέρδος και των νόµιµων υπέρ δηµοσίου και τρίτων 
κρατήσεων καθώς και να επισυνάψουν αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται 
οι εργαζόµενοι τους. 

Με βάσει τα παρακάτω, η οικονοµική προσφορά η οποία κατατέθηκε από την εταιρία µε επωνυµία MEGA 
SPRINT GUARD AE  περιείχε τα στοιχεία α) έως ε) όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 68 του Ν.3863/10.  
Αναλυτικότερα: 
α) 5 άτοµα συνολικά για την εκτέλεση του έργου 
β) Ηµέρες και ώρες εργασίας: 
1. Για το στρατόπεδο: ηµερήσια 12ώρη φύλαξη (από 10:00πµ έως 22:00µµ) συµπεριλαµβανοµένων και των 

Σαββατοκύριακων και αργιών µε ένα φύλακα ανά βάρδια. 
2. Για το αµαξοστάσιο: Εργάσιµες ηµέρες ∆ευτέρα-Σάββατο από 15:00 µµ -06:00 πµ και τις Κυριακές και 

αργίες, φύλαξη καθ’ όλο το 24 ώρα µε ένα φύλακα ανά βάρδια. 
γ) Οι εργαζόµενοι υπάγονται στην Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Ε.Σ. 128/05.11.2013 ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ∆ΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) και την τροποποίηση αυτής (Ε.Σ. 136/19-11-2013 ΤΜΗΜΑ 
ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ∆ΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ), αντίγραφο της οποίας υπήρχε στο φάκελο της οικονοµικής 
προσφοράς. 

δ) Για το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των 
εργαζοµένων αναφέρεται συνολικό ποσό 50.964,92€  

ε) Για ύψος των ασφαλιστικών εισφορών αναφέρεται συνολικό ποσό 12.516,99€.  
Επίσης, στην προσφορά τους έχει υπολογισθεί το εργατικό κόστος, το διοικητικό κόστος, το κόστος 

αναλωσίµων- εξοπλισµού, το εργολαβικό κέρδος και οι υπέρ δηµοσίου και τρίτων νόµιµες κρατήσεις 
(2,1036%). 
 
Με βάσει τα ανωτέρω η οικονοµική προσφορά ήταν η ακόλουθη: 

Α/Α Είδος εργασίας Κόστος/ 
ανά µήνα 

Μήνες ∆απάνη σε € 

1 Φύλαξη στρατοπέδου «Μέγας 
Αλέξανδρος» 

2.724,62€ 12 32.695,44 

2 Φύλαξη Αµαξοστάσιο υπηρεσίας 
καθαριότητας 

3.507,54€ 12 42.090,48 

  Άθροισµα 74.785,92 
  ΦΠΑ 23% 17.200,76 
  Γενικό Σύνολο 91.986,68 

 
Γενικό σύνολο ολογράφως: Ενενήντα µια χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά 
Ποσοστό έκπτωσης: 76.800,00€-74.785,92€ / 76.800,00€ = 2,6225% 
 
Έχοντας υπόψη : 

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν 

1. Του Π.∆.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 
2. Των άρθρων 75, 178, 209, 273 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  



 

 

3. Του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263Α) «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων 
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και συγκεκριµένα α) του άρθρου 20 παραγ.13µε το οποίο 
προστίθενται οι παραγρ. 9 και 10 στο άρθρο 209 του Ν.3463/06 και β) του άρθρου 21 παραγ.11 
αναφορικά µε την δυνατότητα φύλαξης των χώρων από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 

4. 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. Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 

6. Του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις». 

7. Της αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291Β’/11-08-10) αναφορικά 
µε τα χρηµατικά όρια για την σύναψη δηµόσιων συµβάσεων. 

 
Β)  1. Την µε αριθµό 150/02-06-14 απόφαση της ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί διενέργειας του διαγωνισµού 

2. Την µε αριθµό 092/11-06-14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία ψηφίσθηκε η 
απαιτούµενη πίστωση, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού.  

3. Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµό 284/14 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής 
4. Την υπ’ αριθµό 1207/14 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 
5. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισµό 
6. Το από 22/07/14 πρακτικό της επιτροπής, γνωµοδότηση 

 
Γ) Το γεγονός ότι η περίληψη της παρούσας διακήρυξης είχε δηµοσιευθεί 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 (Τύπος της Θεσσαλονίκης, Αγγελιοφόρος της 
Κυριακής, Μακεδονία). Επίσης αναρτήθηκε στον δικτυακό τύπο του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης 
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 22/07/14 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας. 
 
Β) Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης ασφάλειας 
χώρων της δηµοτικής ενότητας Αµπελοκήπων του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης» στην εταιρία µε 
επωνυµία MEGA SPRINT GUARD AE, ΑΦΜ 800178001 και ∆.Ο.Υ Λαγκαδά, συνολικής αξίας ενενήντα µια 
χιλιάδων εννιακόσια ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (91.986,68€) 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 του την ανωτέρω εισήγηση 
του προέδρου  

 
                                                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                                       Οµόφωνα 



 

 

 
Α)  Εγκρίνει το από 22/07/14 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας. 
Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης ασφάλειας 
χώρων της δηµοτικής ενότητας Αµπελοκήπων του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης» στην εταιρία µε 
επωνυµία MEGA SPRINT GUARD AE, ΑΦΜ 800178001 και ∆.Ο.Υ Λαγκαδά, συνολικής αξίας ενενήντα µια 
χιλιάδων εννιακόσια ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (91.986,68€) 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 την εκτέλεση της παρούσης. 

                
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  154/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 
   Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                          Αµπελόκηποι 29/07/2014  
                                                               Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                          
 
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 
 


