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Θέµα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών 
«Φύλαξης ασφάλειας χώρων του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης». Κατακύρωση 
Αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 27ην Ιουλίου, ηµέρα  
Παρασκευή  του έτους 2012 και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την αριθ. πρωτ. 9934/23 -7-2012 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) Σιώπης Κων/νος, µέλος γ) Μπουντούρη Παρασκευή, 
µέλος δ), Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Καρράς Ευστράτιος, µέλος στ) Γρούγιος Ηλίας, µέλος 
ζ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος  
 
Απόντες: Αγοραστός Κων/νος, Κατσαρός Ιωάννης. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο έκτ.  θέµα εκτός της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη των 
µελών  

Α) 1. Τις διατάξεις του Π.∆.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 

2.  Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης» και κυρίως α) το άρθρου 
1, παραγρ. 19. εδαφ 5 αναφορικά µε την συνένωση των δήµων και β) το άρθρο 72 
παρ. 1 εδαφ. ε’. αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής.  

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

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παραγ.13 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263Α) 
«Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων 
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» µε το οποίο προστίθενται οι παραγρ. 9 
και 10 στο άρθρο 209 του Ν.3463/06. 

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

6. Τις διατάξεις 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.  

7. 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. 
 



Β)  1.  Την µε αριθµό 233/25-06-12 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 
διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού 

1. Την µε αριθµό 142/04-07-12 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, 
συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 

2. Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµό 397 στο βιβλίο εγκρίσεων και 
εντολών πληρωµής. 

3. Την υπ’ αριθµό 1092/12 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 
4. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισµό 
5. Το από 24/07/12 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού 

 
Γ) Το γεγονός ότι η περίληψη της διακήρυξης για την συγκεκριµένη ανάθεση έχει 

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). 

 
 

Στις 24/07/12 διενεργήθηκε ο ανοικτός διαγωνισµός για την ανάθεση των 
υπηρεσιών για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης ασφάλειας χώρων του 
δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης» µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή 
(µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) και ενδεικτικό προϋπολογισµό 92.988,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

Την ηµέρα του διαγωνισµού, κατατέθηκαν δύο (2) φάκελοι υποψήφιων αναδόχων και 
συγκεκριµένα από τις εταιρίες: 
1. MEGA SPRINT GUARD AE  
2. SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
 

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 πρακτικό της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών 
«Φύλαξης ασφάλειας χώρων του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης» σύµφωνα 
µε το οποίο η επιτροπή έκανε δεκτή µόνο την προσφορά της πρώτης εταιρίας µε 
επωνυµία MEGA SPRINT GUARD AE και απέρριψε την προσφορά της δεύτερης 
εταιρίας µε επωνυµία SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
δεδοµένου ότι η οικονοµική προσφορά τους δεν ήταν σύµφωνη µε τα απαιτούµενα 
του άρθρου 68 του Ν.3863/2010. 

Αναλυτικότερα: 
Οι οικονοµικές προσφορές που κατατέθηκαν είχαν ως εξής: 

1.  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: 
Για την φύλαξη του στρατοπέδου:  

Ωράριο Φύλακες Ηµέρες Ώρες 
10:00-22:00 1 308∆-Σ 12 
10:00-22:00 1 57 Κ-Α 12 



  
Για την φύλαξη του αµαξοστάσιου: 

Ωράριο Φύλακες Ηµέρες Ώρες 
15:00-22:00 1 308∆-Σ 7 
22:00-06:00 1 308∆-Σ 8 
06:00-14:00 1 57 Κ-Α 8 
14:00-22:00 1 57 Κ-Α 8 
22:00-06:00 1 57 Κ-Α 8 

 
γ) Οι εργαζόµενοι υπάγονται στην Ε. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Π.Κ. 

2/11-08.11.11) και η οποία για το θέµα των αµοιβών παραπέµπει στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 
2010-11-12 µε βασικό µικτό µισθό 510,95€  
 

δ,ε) Για το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες 
αποδοχές των εργαζοµένων αναφέρεται συνολικό ποσό 49.304,55€ ενώ για το ύψος 
των ασφαλιστικών εισφορών αναφέρεται συνολικό ποσό 14.081,38€. Συνολικό ετήσιο 
εργατικό κόστος 63.385,93€. 
Αναλυτικότερα: 

 Με βασικό µικτό µισθό τα 510,95€ που αφορούν άγαµο φύλακα κάτω των 25 ετών µε 
0-3 έτη προϋπηρεσίας και αφού έχουν υπολογισθεί ασφαλιστικές εισφορές 28,56%, 
επιδόµατα εορτών και αδείας, η οικονοµική προσφορά της αναφερόµενης εταιρίας 
καταλήγει σε κόστος ωριαίας απασχόλησης φύλακα 5,0159€ ήτοι: 
510,95€ x 128,56%(ασφαλιστικές εισφορές) x 14 µήνες (για τον υπολογισµό 
επιδοµάτων εορτών-άδειας) / 11 µήνες ( για τον υπολογισµό αδείας και 
αντικατάστασης, αφού τον µήνα που θα απουσιάζει ο εργαζόµενος η φύλαξη θα 
διενεργηθεί από τον αντικαταστάτη του χωρίς να υπολογιστεί επιπλέον χρέωση) /25 
ηµέρες ασφάλισης /6,667 Μ.Ο ωρών εργασίας σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία 
=5,0159€  
Στην συνέχεια µε βάση το κόστος ωριαίας απασχόλησης και µε προσαύξηση 75% για 
τις Κυριακές –Αργίες και 200% για Κυριακές –Αργίες και ωράριο 22:00-06:00 
καταλήγουν σε συνολικό ετήσιο εργατικό κόστος 63.385,93€ (24.542,80€ για την 
φύλαξη του στρατοπέδου + 38.843,13€ για την φύλαξη του αµαξοστασίου) 
 
Επίσης, στην προσφορά τους έχουν υπολογίσει διοικητικό κόστος παροχής των 

υπηρεσιών τους (0,04€), εργολαβικό όφελος ( 0,04€), κόστος εξοπλισµού-αναλωσίµων 
(0,03€) και νόµιµες κρατήσεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων 2% ποσό 1.293,6€ (500,88€ 
φύλαξη στρατοπέδου + 792,72€ φύλαξη αµαξοστασίου). 

Τέλος, επισυνάπτεται αντίγραφο της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης εργασίας 
(08-11-2011) στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι τους. 
 

Συγκεντρωτικά: 
α) Φύλαξη Στρατοπέδου 
Ωράριο Φύλακες Ηµέρες Ώρες Κόστος ωρ/ας 

απασχόληση
ς 

Προσαύξη
ση 

Σύνολο 

10:00-
22:00 

1 308 ∆-Σ 12 5,0159€ 1 18.538,77€ 

10:00-
22:00 

1 57 Κ-Α 12 5,0159€ 75% 6.004,03€ 

Συνολικό ετήσιο νόµιµο εργατικό κόστος 24.542,80€ 



∆ιοικητικό κόστος 0,03€ 
Εργολαβικό όφελος 0,03€ 

Κόστος εξοπλισµού-Αναλωσίµων 0,02€ 
Μερικό σύνολο 24.542,88€ 

Νόµιµες κρατήσεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων 2% 500,88€ 
Ετήσια προσφερόµενη τιµή 25.043,76€ 

Μηνιαία Προσφερόµενη τιµή 2.086,98€ 
 
α) Φύλαξη Αµαξοστασίου 
Ωράριο Φύλακ

ες 
Ηµέρες Ώρες Κόστος ωρ/ας 

απασχόληση
ς 

Προσαύξη
ση 

Σύνολο 

15:00-22:00 1 308 ∆-Σ 7 5,0159€ 1 10.814,28€ 
22:00-06:00 1 308 ∆-Σ 8 5,0159€ 1,25 15.448,97€ 
06:00-14:00 1 57 Κ-Α 8 5,0159€ 1,75 4.002,69€ 
14:00-22:00 1 57 Κ-Α 8 5,0159€ 1,75 4.002,69€ 
22:00-06:00 1 57 Κ-Α 8 5,0159€ 2 4.574,50€ 

Συνολικό ετήσιο νόµιµο εργατικό κόστος 38.843,13€ 
∆ιοικητικό κόστος 0,01€ 

Εργολαβικό όφελος 0,01€ 
Κόστος εξοπλισµού-Αναλωσίµων 0,01€ 

Μερικό σύνολο 38.843,16€ 
Νόµιµες κρατήσεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων 2% 792,72€ 

Ετήσια προσφερόµενη τιµή 39.635,88€ 
Μηνιαία Προσφερόµενη τιµή 3.302,99€ 

 
Α/Α Είδος εργασίας Κόστος/µήνα Μήνες ∆απάνη 

1. Φύλαξη 
στρατοπέδου 

2.086,98€ 12 25.043,76€ 

2. Φύλαξη 
αµαξοστάσιο 

3.302,99€ 12 39.635,88€ 

Άθροισµα 64.679,64€ 
ΦΠΑ 23% 14.976,32€ 

Γενικό Σύνολο 79.555,96€ 
Ποσοστό έκπτωσης 14,444917% 

 
2. Αντίστοιχα η οικονοµική προσφορά της δεύτερης εταιρίας µε επωνυµία SWEDISH 

SYSTEMS SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ είχε ως εξής: 
α) 4,95 άτοµα συνολικά για την εκτέλεση του έργου 
α, β) Άτοµα/Ηµέρες και ώρες εργασίας: 
Σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά της εταιρίας απαιτούνται 4,95 φύλακες: 
Κάθε εργαζόµενος εργάζεται 5 µέρες την εβδοµάδα x 8 ώρες την ηµέρα =40 ώρες 
εβδοµαδιαίως βάση της νοµοθεσίας. 
Στρατόπεδο 
12 ώρες εργασίας την ηµέρα x 7 ηµέρες εργασίας την εβδοµάδα =84 ώρες εργασίας την 
εβδοµάδα /40 ώρες εργασίας κάθε εργαζόµενου την εβδοµάδα = 2,10 φύλακες 
Αµαξοστάσιο 
15 ώρες εργασίας την ηµέρα x 6 ηµέρες εργασίας την εβδοµάδα (∆ευτέρα –Σάββατο) = 
90 ώρες εργασίας την εβδοµάδα /40 ώρες εργασίας κάθε εργαζόµενου την εβδοµάδα = 
2,25 φύλακες 



24 ώρες εργασίας την ηµέρα x 1 ηµέρες εργασίας την εβδοµάδα (Κυριακή -Αργίες) = 24 
ώρες εργασίας την εβδοµάδα /40 ώρες εργασίας κάθε εργαζόµενου την εβδοµάδα = 
0,60 φύλακες 
  
γ) Οι εργαζόµενοι της εταιρίας υπάγονται στην ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010-11-12 και στις τροποποιήσεις του νόµου 
4046/2012 µε αριθµό ΦΕΚ 28/.14-02-12 και την πράξη 6 του Υπουργικού Συµβουλίου 
της 28/2/2012 (ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του 
Ν.4046/12) η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 38/28-2-2012, άρθρο 1) µε βασικό µικτό 
µισθό 510,95€. 

  
δ,ε) Για το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες 

αποδοχές των εργαζοµένων αναφέρεται συνολικό ποσό 47.164,732€ ενώ για το ύψος 
των ασφαλιστικών εισφορών αναφέρεται συνολικό ποσό 13.470,247€. Συνολικό 
ετήσιο εργατικό κόστος 60.634,98€. 
Αναλυτικότερα: 
Με βασικό µικτό µισθό τα 510,95€ η οικονοµική προσφορά της εταιρίας έχει ως εξής: 
Για το στρατόπεδο: 
Α/Α Περιγραφή στοιχείου Μηνιαία 

δαπάνη κατά 
άτοµο 

Άτοµα για 
την κάλυψη 
του έργου 
µαζί µε τα 
ρεπό 

Μηνιαίο 
κόστος 

προσωπικού 

1 Μικτές αποδοχές προσωπικού (φύλακες) µε 
πλήρη απασχόληση και προσαυξήσεις 
νυχτερινών αργιών 

573,45€1 

2 Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου 163,78€ 
3 Κόστος επιδόµατος αδείας 

(περιλαµβανοµένων και εισφορών ΙΚΑ του 
εργοδότη) 

30,72€ 

4 Κόστος δώρων Πάσχα-Χριστουγέννων 
(περιλαµβανοµένων και εισφορών ΙΚΑ του 
εργοδότη) 

92,16€ 

5 Κόστος αντικαταστατών εργαζοµένων σε 
κανονική άδεια 

71,683€ 

 Σύνολο 931,793€ 2,10 1.956,765€ 
 
 
Για το αµαξοστάσιο: 
Α/Α Περιγραφή στοιχείου Μηνιαία 

δαπάνη κατά 
άτοµο 

Άτοµα για 
την κάλυψη 
του έργου 
µαζί µε τα 
ρεπό 

Μηνιαίο 
κόστος 

προσωπικού 

1 Μικτές αποδοχές προσωπικού (φύλακες) µε 
πλήρη απασχόληση και προσαυξήσεις 
νυχτερινών αργιών 

668,58€1 

2 Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου 190,95€ 
3 Κόστος επιδόµατος αδείας 

(περιλαµβανοµένων και εισφορών ΙΚΑ του 
εργοδότη) 

35,82€ 

4 Κόστος δώρων Πάσχα-Χριστουγέννων 
(περιλαµβανοµένων και εισφορών ΙΚΑ του 
εργοδότη) 

107,45€ 



5 Κόστος αντικαταστατών εργαζοµένων σε 
κανονική άδεια 

83,57€ 

 Σύνολο 1.086,37€ 2,85 3.096,15€ 
 
Συγκεντρωτικά: 

Α/Α Είδος εργασίας Κόστος/µήνα Μήνες ∆απάνη 
1. Φύλαξη 

στρατοπέδου 
1.956,765€ 2 12 23.481,18€ 

2. Φύλαξη 
αµαξοστάσιο 

3.096,15€ 2 12 37.153,80€ 

Άθροισµα 60.634,98€ 
ΦΠΑ 23% 13.946,05€ 

Γενικό Σύνολο 74.581,03€ 
Ποσοστό έκπτωσης 19,79499% 

 
Επίσης, επισυνάπτεται αντίγραφο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης 

εργασίας ετών 2010-11-12 στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι τους. 
 
Σχετικά µε την παραπάνω προσφορά, η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής: 

1. Αναφέρεται ως βασικός µικτός µισθός 510,95€ και µετά καταλήγει ως µικτές αποδοχές 
προσωπικού (φύλακες) µε πλήρη απασχόληση και προσαυξήσεις νυχτερινών αργιών 
σε ποσό  573,45€ (για την φύλαξη του στρατοπέδου) και σε ποσό 668,58€ (για την 
φύλαξη του αµαξοστασίου) χωρίς ωστόσο, για τα ποσά αυτά να γίνεται ανάλυση για 
το πώς προκύπτουν (πχ πόσες ηµέρες, προσαυξήσεις αργιών, Κυριακές, νυχτερινά 
κλπ) 

2. Στις παραπάνω µικτές αποδοχές προσωπικού, έπειτα, υπολογίζονται εισφορές 
εργοδότη 28,56%, κόστος επιδόµατος αδείας, κόστος δώρων Πάσχα- Χριστουγέννων 
και κόστος αντικαταστατών εργαζοµένων σε κανονική άδεια, το οποίο 
πολλαπλασιάζεται επί των αριθµό των ατόµων που απαιτούνται για την εκτέλεση του 
έργου και καταλήγει στο µηνιαίο κόστος το οποίο αυτούσιο µεταφέρεται και 
συγκεντρωτική οικονοµική προσφορά. 
Γεγονός που σηµαίνει ότι δεν έχει υπολογισθεί εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους 
παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίµων, του εργολαβικού τους κέρδος και 
των νόµιµων υπέρ δηµοσίου και τρίτων κρατήσεων, γεγονός που κρίνεται απαραίτητο 
σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 3863/10. 
Σηµειώνεται ωστόσο ότι: 
α. Η συγκεκριµένη εταιρία αναφέρει στην προσφορά της ότι «έχουµε υπολογίσει 
εργολαβικό όφελος, διοικητικό κόστος, αναλώσιµα και κρατήσεις υπέρ δηµοσίου και 
τρίτων», χωρίς ωστόσο να προκύπτει από την προσφορά τους.  
β. Ειδικότερα για τις κρατήσεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων, αυτές αφορούν ποσοστό 
2% (1,5% ΤΕΑ∆Υ και 0,50% ΤΠ∆Υ) το οποίο υπολογίζεται στο συνολικό κόστος. 

3. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 της µε αριθµό 1092/12 διακήρυξης του διαγωνισµού, η 
οικονοµική προσφορά θα πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια, να µην είναι µικρότερη 
από την κατώτερη αµοιβή των υπαλλήλων, όπως αυτή προβλέπεται από την οικεία 
συλλογική σύµβαση εργασίας και να αναφέρονται τα ποσοστά διοικητικού κόστους, 
εργολαβικού κέρδους και κυρίως των νόµιµων κρατήσεων που είναι ένα σταθερό και 
υποχρεωτικό ποσοστό, η παράλειψη του οποίου συνεπάγεται ότι το κόστος αυτό θα 
καλυφθεί από το κόστος του εργατικού προσωπικού ήτοι εργατικό κόστος µικρότερο 
από το κατώτερο εργατικό της συλλογικής σύµβασης που υπάγονται οι εργαζόµενοι. 

 



Β) Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην εταιρεία µε επωνυµία 
MEGA SPRINT GUARD AE, ΑΦΜ 800178001 και ∆.Ο.Υ Λαγκαδά, συνολικής 
αξίας εβδοµήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και 
ενενήντα έξι λεπτά (79.555,96€) δεδοµένου ότι η προσφορά τους ήταν 
σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση του διαγωνισµού, εντός του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού µε ποσοστό έκπτωσης 14,44% και σύµφωνη µε το άρθρο 68 
του Ν.3863/10.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                  Οµόφωνα  
Α). Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών 

«Φύλαξης ασφάλειας χώρων του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης» σύµφωνα 
µε το οποίο η επιτροπή έκανε δεκτή µόνο την προσφορά της πρώτης εταιρίας µε 
επωνυµία MEGA SPRINT GUARD AE και απέρριψε την προσφορά της δεύτερης 
εταιρίας µε επωνυµία SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
δεδοµένου ότι η οικονοµική προσφορά τους δεν ήταν σύµφωνη µε τα απαιτούµενα 
του άρθρου 68 του Ν.3863/2010. 

 
Β). Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην εταιρεία µε επωνυµία MEGA 

SPRINT GUARD AE, ΑΦΜ 800178001 και ∆.Ο.Υ Λαγκαδά, συνολικής αξίας 
εβδοµήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά 
(79.555,96€) δεδοµένου ότι η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση 
του διαγωνισµού, εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού µε ποσοστό έκπτωσης 
14,44% και σύµφωνη µε το άρθρο 68 του Ν.3863/10.  

 
               Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο τη εκτέλεση της παρούσης.  

 
                   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   161/2012 
 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 

Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Ακριβές Απόσπασµα 
                                                 Αµπελόκηποι   27 – 7 - 2012                 
 
Ο Γραµµατέας                            Ο Αντιδήµαρχος   

                   
 
Ε. Κουκουλιώτης                         Γ. Καζαντζίδης  

 


