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Από το πρακτικό της 28/09/2015

Αριθ. Απόφασης: 163/2015
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης σχολικών µονάδων της
δηµοτικής ενότητας Μενεµένης του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης». Κατακύρωση Αποτελέσµατος
∆ιαγωνισµού.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 28ην του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2015
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 12:00 µες. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση
µετά από την 13183/24-09-2015 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) Ναλπαντίδου Αφροδίτη, (αναπληρωµατικό µέλος), 3) Κατζικάς
Γεώργιος (µέλος), 4)Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος), 5) Ράπτου Όλγα (µέλος),6) Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 7)
Σιδηρόπουλος Σάββας (µέλος), 8)Κωνσταντίνου Κυριάκος (αναπληρωµατικό µέλος).
Απόντες: 1)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος),
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο έκτακτο θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί σαν θέµα
ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:
Με την µε αριθµό 205/29-06-15 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού
διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης σχολικών µονάδων της δηµοτικής ενότητας
Μενεµένης του δήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης» ενδεικτικού προϋπολογισµού 185.400,00€ πλέον ΦΠΑ
23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 228.042,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και µε την µε αριθµό 103/01-0715

απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και

ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση.
Ο διαγωνισµός της µε αριθµό 1064/15 διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε
αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως
αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 12943. Η καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε την διακήρυξη η 30/07/15, κατά συνέπεια η ηµεροµηνία
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 06/08/15, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της

διακήρυξης «η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών..».
Στο διαγωνισµό είχε υποβληθεί προσφορά από τον παρακάτω προµηθευτή µε τον παρακάτω αναφερόµενο
µοναδικό α/α συστήµατος:
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Στις 06/08/15, η επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς ως προς τα
1.

δικαιολογητικά συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών και εξέδωσε το σχετικό πρακτικό σύµφωνα µε το
οποίο η διαγωνιζόµενη εταιρία έγινε δεκτή για την συνέχιση του διαγωνισµού ήτοι αποσφράγιση οικονοµικής
προσφοράς δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα ζητούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 13 της µε αριθµό
1064/15 διακήρυξης και τα τεχνικά στοιχεία της τεχνικής προσφοράς τους ήταν σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται
στην τεχνική έκθεση του διαγωνισµού
Στις 07/08/15, σύµφωνα µε το µε αριθµό πρωτ. 11089/15 έγγραφο ενηµέρωσης των προµηθευτών,
αναφορικά µε την ηµεροµηνία αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς, η επιτροπή, προχώρησε στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς ήτοι συνδέθηκε στο Σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια
(όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό
διαγωνισµό µε α/α 12943 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός είχε ολοκληρωθεί ως προς την αξιολόγηση
των δικαιολογητικών-τεχνική προσφορά και οι οικονοµικές προσφορές ήταν σφραγισµένες.
Μετά την αποσφράγιση η οικονοµική προσφορά ήταν η ακόλουθη:
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Σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν.3863/10, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν.4144/13, η
οικονοµική προσφορά αναλύεται ως εξής:
Α) Αριθµός εργαζοµένων που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου: 13 φυσικά πρόσωπα.
Β) Ηµέρες και ώρες εργασίας: Ειδικότερα:
1. Για το Σχολικό συγκρότηµα:
■ ηµερήσια φύλαξη, 24 ώρες το 24ώρο για τις µέρες κατά τις οποίες δεν λειτουργούν τα σχολεία ήτοι
Σαββατοκύριακα και αργίες, διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιρινές διακοπές µε δύο φύλακες ανά
βάρδια
■ φύλαξη από 13:00µµ έως 08:00 π.µ. (19 ώρες) για τις µέρες που λειτουργούν τα σχολεία µε δύο φύλακες ανά
βάρδια
2. Για το νέο σχολικό κτίριο:
■ ηµερήσια φύλαξη, 24 ώρες το 24ώρο για τις µέρες κατά τις οποίες δεν Λειτουργούν τα σχολεία ήτοι
Σαββατοκύριακα και αργίες, διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιρινές διακοπές µε ένα φύλακα ανά
βάρδια
■ φύλαξη από 13:00µµ έως 08:00 π.µ. (19 ώρες) για τις µέρες που λειτουργούν τα σχολεία µε ένα φύλακα ανά
βάρδια
Γ) Συλλογική σύµβαση εργασίας που υπάγονται οι εργαζόµενοι: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας
(Ε.Σ. 128/05.11.2013 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ∆ΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και την τροποποίηση αυτής
(Ε.Σ. 136/19.11.2013 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ∆ΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).
∆) Ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων:
109.241,96€ ετησίως.
Ε) Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά 26.829,82€ ετησίως.
Έχοντας υπόψη :
Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν,
1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
2. Του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».

3. Του N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις.
4. Της Αριθµ. Π1/2390/13 (ΦΕΚ 2677 Β/21-10-2013): Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).
5. Του Π.∆.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».
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 απόφαση 205/29-06-15 δηµοτικού Συµβουλίου δήµου περί διενέργειας διαγωνισµού
2. Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµό καταχώρησης 319/15 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων.
3. Την 103/01-07-15 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές,
συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισµού και η δέσµευση της πίστωσης.
4. Την υπ’ αριθµό 1064/15 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού
5. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισµό
6. Το από 07/08/15 πρακτικό της επιτροπής, γνωµοδότηση
7. Το µε αριθµό πρωτ. 65931/18-09-15 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης
αναφορικά µε τον έλεγχο νοµιµότητας της µε αριθµό 137/2015 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής.
8. Το από 28/09/15 πρακτικό της επιτροπής
Γ) Το γεγονός ότι 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).
Επίσης είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήµου www.ampelokipi-menemeni.gr καθώς και σύµφωνα µε τον
Ν.3861/10 στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 4013/11, πλήρες τεύχος στο
«ΚΗΜ∆ΗΣ».
Συνεπώς, έγιναν όλες από του νόµου υποχρεωτικές δηµοσιεύσεις (ΦΕΚ, εφηµερίδες) όπως επίσης
αναρτήθηκε περίληψη του διαγωνισµού τόσο στην «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 4013/11,
πλήρες τεύχος στο «ΚΗΜ∆ΗΣ» όσο και στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο και στην ιστοσελίδα του
δήµου.
∆) Το γεγονός ότι η προσφορά της συγκεκριµένης εταιρίας κρίνεται συµφέρουσα δεδοµένου ότι:
α) Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 136.512,00€ ήτοι ποσοστό έκπτωσης στον ενδεικτικό
προϋπολογισµό της ανάθεσης 26,37%, υψηλότερο από τα προηγούµενα έτη ήτοι για το έτος 2014 η αντίστοιχη
ανάθεση αφορούσε ποσό 180.000,00€ ενώ για το έτος 2013 το ποσό ανάθεση ανέρχονταν σε 184.800,00€.
β) Σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν.3863/10, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν.4144/13, η
οικονοµική προσφορά θα πρέπει να αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων και των
ασφαλιστικών εισφορών (βάσει νόµου) καθώς και στο ποσό αυτό να προστεθούν ένα εύλογο ποσοστό
διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίµων, του εργολαβικού τους κέρδος και των
νόµιµων υπέρ δηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Στην συγκεκριµένη προσφορά οι νόµιµες αποδοχές καθώς και
οι ασφαλιστικές εισφορές αφορούν ποσό 136.071,78€ (νόµιµες αποδοχές 109.241,96€ + εισφορές 26.829,82€
ετησίως) ήτοι αφορούν το υποχρεωτικό βάσει νόµου ποσοστό 99,68% του συνολικού κόστους.
γ) Η ανάθεση αφορά την φύλαξη χώρων ήτοι σχολικά συγκροτήµατα στην περιοχή του ∆ενδροποτάµου
Μενεµένης, περιοχή που χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, παρανοµίας καθώς και

συχνών περιστατικών κλοπών και καταπάτησης (βανδαλισµοί, επιθέσεις κλπ), γεγονός που καθιστά την
ανάθεση µη ελκυστική και ιδιαίτερα επικίνδυνη για τις εταιρίες φύλαξης.
καλείται η Οικονοµική Επιτροπή
Α) Να εγκρίνει το από 28/09/15 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας.
Β) Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης σχολικών
µονάδων της δηµοτικής ενότητας Μενεµένης του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης» στην εταιρία µε
επωνυµία MEGA SPRINT GUARD AE, ΑΦΜ 800178001 και ∆.Ο.Υ Λαγκαδά, συνολικής αξίας 136.512,00€
πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια εννέα ευρώ και
εβδοµήντα έξι λεπτά (167.909,76€) συµπ/νου ΦΠΑ, 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 ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει το από 28/09/15 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας.
Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης σχολικών
µονάδων της δηµοτικής ενότητας Μενεµένης του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης» στην εταιρία µε
επωνυµία MEGA SPRINT GUARD AE, ΑΦΜ 800178001 και ∆.Ο.Υ Λαγκαδά, συνολικής αξίας 136.512,00€
πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια εννέα ευρώ και
εβδοµήντα έξι λεπτά (167.909,76€) συµπ/νου ΦΠΑ, 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 163/2015.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Παναγιωτίδης Γαβριήλ

Τα Μέλη
Αµπελόκηποι 29/09/2015
Ακριβές Απόσπασµα

Η Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Παναγιωτίδης Γαβριήλ

