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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               2.9.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αριθμός Απόφασης:  259/2020 

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης χώρων του δήμου Αμπελοκήπων 

Μενεμένης». Προσωρινή κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2η του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα 
της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 15505/28-
08-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9)  μελών  παρόντες  στη 
συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Παναγιωτίδης 

Γαβριήλ (μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος 

(μέλος) 8) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος) 9) Ράπτου Όλγα  (μέλος). 

 

Απόντες: Ουδείς. 

 
  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο Έκτακτο θέμα το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέμα της 
ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών : 

 
Ιστορικό δημοπρασίας 

Με την με αριθμ. 175/24-06-20 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ψ1ΙΩΨΕ-94Τ) εγκρίθηκε η διενέργεια 

ανοικτού διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης ενώ με τις με αριθμ.πρωτ. 10891, 

10892/20 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΥΨΚΩΨΕ-3ΑΠ, ΩΨΔΔΩΨΕ-Δ4Λ), αποφασίστηκε η έγκριση 

της δαπάνης και η διάθεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του δήμου.  

Η σύμβαση αφορούσε την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης» με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (ανά ώρα και 

ανά άτομο) εκτιμώμενη αξία 619.733,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 

499.785,00€,  ΦΠΑ: 119€) ενώ οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούσαν να καταθέσουν προσφορά για 

ένα ή περισσότερα από τα δύο τμήματα ήτοι: 

Τμήμα 1: Φύλαξη σχολικών μονάδων με εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ 321.750,00€ και 

Τμήμα 2: Φύλαξη χώρων-Στρατόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος» και το αμαξοστάσιο της υπηρεσίας καθαριότητας, με 

εκτιμώμενη αξία 178.035,00€ χωρίς ΦΠΑ. 

Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 870/20, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20PROC006945589/30-06-20. Η 

προκήρυξη του διαγωνισμού έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία 
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αποστολής 26-06-20, αριθμό εσωτερικής αναφοράς 2020-083246 και αριθμό δημοσίευσης 2020/S 124-

304226/30-06-20. 

 

Ο διαγωνισμός της με αριθμό 870/20 διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, 

μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα 

αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 93705. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 28-07-20 και κατά συνέπεια η ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών είναι η 03-08-20 και ώρα 10:00, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 1.5 της 

διακήρυξης «η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών..». 

Στις 03-08-20 και 10-08-20 η επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου 

«Δικαιολογητικά- Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζομένων και στην αξιολόγηση των προσφορών τους, στην 

καταχώρηση όσων υπέβαλαν προσφορές καθώς και των υποβληθέντων από αυτούς δικαιολογητικών  και των 

αποτελεσμάτων του ελέγχου αυτών στα σχετικά πρακτικά αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών. 

Οι προσφορές οι οποίες είχαν κατατεθεί και λάβει από το σύστημα τους μοναδικούς αριθμούς συστήματος ήταν 

οι ακόλουθες: 

Α/Α Οικονομικοί Φορείς Ημερομηνία και ώρα 
υποβολής προσφοράς 

Αριθμός 
προσφοράς 

1. MEGA SPRINT GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

28/07/2020 11:58:10 183312 

2. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

20/07/2020 12:13:29 182690 

3. ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΓΚΡΟΥΠ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

28/07/2020 13:42:55 182875 

4. ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

27/07/2020 23:11:14 183804 

5. ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

27/07/2020 13:15:02 180044 

6. ΦΑΤΕΣΙΔΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ 27/07/2020 14:23:01 183299 

 

Και για τα ακόλουθα τμήματα: 

Τμήμα 1: Φύλαξη σχολικών μονάδων 

α/α Οικονομικοί Φορείς 

1. MEGA SPRINT GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

3. ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΓΚΡΟΥΠ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

5. ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

6. ΦΑΤΕΣΙΔΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ 

Τμήμα 2: Φύλαξη χώρων-Στρατόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος» και το αμαξοστάσιο της υπηρεσίας καθαριότητας 

1. MEGA SPRINT GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

3. ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΓΚΡΟΥΠ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

4. ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

5. ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

6. ΦΑΤΕΣΙΔΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ 

 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και σύμφωνα με το από 10-08-20 

πρακτικό, η επιτροπή έκανε αποδεκτές για την συνέχιση του διαγωνισμού ήτοι αποσφράγιση των οικονομικών 
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προσφορών τις προσφορές οι οποίες κατατέθηκαν από τις εταιρίες MEGA SPRINT GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (τμήματα 1 και 2), ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (τμήματα 1 και 2), ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΓΚΡΟΥΠ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (τμήματα 1 και 2), ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (τμήμα 2), ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (τμήματα 1 και 2) και ΦΑΤΕΣΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ 

(τμήματα 1 και 2) δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική έκθεση που κατατέθηκαν ήταν 

σύμφωνα με τα ζητούμενα του άρθρου 2.4.3 της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 

Με βάσει τα παραπάνω, στις 11-08-20 η επιτροπή, ύστερα από την από 10-08-20 ειδική πρόσκληση προς τους 

προσφέροντες προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση όλων των οικονομικών προσφορών των 

συμμετεχόντων και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές κατά το προηγούμενο 

στάδιο. Οι οικονομικές προσφορές ήταν οι ακόλουθες: 

Α/Α Οικονομικοί Φορείς Οικονομικοί Προσφορά 

  Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ 

Τμήμα 1: : Φύλαξη σχολικών μονάδων 

1. 5. ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

      308.385,00€ 382.397,40€ 

2. 6. ΦΑΤΕΣΙΔΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ        
308.385,00€ 

382.397,40€ 

3. 1. MEGA SPRINT GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

       
309.325,50€ 

383.563,62€ 

4. 3. ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΓΚΡΟΥΠ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

      
309.870,00€ 

384.238,80€ 

5. 2. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

       310.365,00 
€ 

384.852,60€ 

Τμήμα 2: Φύλαξη χώρων 

1. 4. ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

170.228,85 € 211.083,77€ 

2. 6. ΦΑΤΕΣΙΔΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ 170.639,70€ 211.593,23€ 

3. 5. ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

170.913,60€ 211.932,86€ 

4. 1. MEGA SPRINT GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

171.160,11€ 212.238,54€ 

5. 3. ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΓΚΡΟΥΠ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

171.461,40€ 212.612,14€ 

6. 2. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

171.735,30€ 212.951,77€ 

 

Σύμφωνα με τα από 11-08-20 και 20-08-20 πρακτικά της αναφορικά με την αποσφράγιση, αξιολόγηση των 

προσφορών και αξιολόγηση των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/12, η 

επιτροπή πρότεινε για το τμήμα 1 κλήρωση μεταξύ των εταιρίες οι οποίες έχουν καταθέσει ισότιμες προσφορές 

σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν.4412/16 και  για το τμήμα 2 την προσωρινή κατακύρωση στην οικονομικότερη 

προσφορά που κατατέθηκε στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 
Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 
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   1.  Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τις τροποποιήσεις αυτού. 

2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

3. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

4. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις” 

5. Την με αριθμ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος Β) 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

6. Την με αριθμ.56902/19-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1924/02-06-17/τεύχος Β) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

7. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

8. 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. 

9. Του άρθρου 22 του Ν.4144/13 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην 
αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας» 
 

 
Β) Επίσης, των αποφάσεων εγγράφων ήτοι: 
1. Τις με αριθμ.πρωτ.10891, 10892/20 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΥΨΚΩΨΕ-3ΑΠ, ΩΨΔΔΩΨΕ-

Δ4Λ) σύμφωνα με τις οποίες η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. : 15.6278.01 με 
περιγραφή τίτλου «Δαπάνες φύλαξης σχολικών κτιρίων» και 20.6278.01 με περιγραφή τίτλου «Δαπάνες 
φύλαξης δημοτικών χώρων», σχετικές πιστώσεις των προϋπολογισμών για τα οικονομικά έτη 2021-22 του 
Φορέα και με τις οποίες αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των ανωτέρω εγγεγραμμένων 
στον προϋπολογισμό πιστώσεων. 

2. Την με αριθμ.175/24-06-20 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ψ1ΙΩΨΕ-94Τ) με την οποία εγκρίθηκαν 
οι τεχνικές προδιαγραφές και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

3. Την με αριθμ.870/20 διακήρυξη του διαγωνισμού 
4. Τις υποβληθείσες προσφορές 
5. Τα με αριθμ.πρωτ.9843-4/20 έγγραφα προς τα πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με τον έλεγχο εγκυρότητας 

των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής (άρθρο 72 του Ν.4412/16) 
6. Το με αριθμ.πρωτ. 257311/05-08-20 έγγραφο από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Κεντρική Υπηρεσία, 

Δ/νση Προγραμματισμού & Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία  
7. Το με αριθμ.πρωτ. ΕΞ-256357/04-08-20 έγγραφο από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Κεντρική Υπηρεσία, 

Δ/νση Προγραμματισμού & Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων  
8. Το από 03-08-20 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με την αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής 

και των τεχνικών προσφορών. 
9. Το από 10-08-20 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με την αξιολόγηση των προσφορών 
10. Τα από 11-08-20 και 20-08-20 πρακτικά της επιτροπής αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

οικονομικών προσφορών 
 

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) Για την αποδοχή και έγκριση των από 03-08-20, 10-08-20, 11-08-20 και 20-08-20 πρακτικών της επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών. 
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Β) Για το τμήμα 1: Φύλαξη σχολικών μονάδων και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 90 του ν.4412/16 όπου 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«1. Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 

ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει 

τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων». 

Θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ των δύο εταιριών ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και ΦΑΤΕΣΙΔΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ των οποίων οι οικονομικές 

προσφορές ήταν ισότιμες (308.385,00€ πλέον ΦΠΑ), ύστερα από την ενημέρωση αυτών. 

Γ) Για το τμήμα 2: Φύλαξη χώρων-Στρατόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος» και το αμαξοστάσιο της υπηρεσίας 

καθαριότητας, για την προσωρινή κατακύρωση στην εταιρία ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, διακρ.τίτλος «Nexus facility IKE» με ΑΦΜ 800529653, Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης 

με έδρα Ποσειδώνος 87, Πυλαία Τ.Κ. 57001 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310365436, με τιμή ανά ώρα και ανά 

άτομο 6,215€ πλέον ΦΠΑ 24% και συνολική αξία 170.228,85€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 

211.083,77€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, 

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 χαμηλότερη από αυτές οι οποίες κατατέθηκαν στα 

πλαίσια του διαγωνισμού. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του  
προέδρου,  

                                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 

Με ψήφους 7 υπέρ, 1 κατά η Ράπτου Ό., 1 λευκό η Τσομπανοπούλου Μελίσα) 

 

Α) Αποδέχεται και εγκρίνει τα από 03-08-20, 10-08-20, 11-08-20 και 20-08-20 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας 

και αξιολόγησης διαγωνισμού αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών. 

 

Β) Εγκρίνει τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των δύο εταιριών ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και ΦΑΤΕΣΙΔΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ των οποίων οι 

οικονομικές προσφορές ήταν ισότιμες (308.385,00€ πλέον ΦΠΑ), ύστερα από την ενημέρωση αυτών, 

για το τμήμα 1: Φύλαξη σχολικών μονάδων και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 90 του ν.4412/16 όπου 

αναφέρονται τα ακόλουθα:«1. Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής, ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών 

φορέων». 

 

Γ) Εγκρίνει την προσωρινή κατακύρωση για το τμήμα 2: Φύλαξη χώρων-Στρατόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος» και το 

αμαξοστάσιο της υπηρεσίας καθαριότητας, στην εταιρία ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, διακρ. τίτλος «Nexus facility IKE» με ΑΦΜ 800529653, Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης 

με έδρα Ποσειδώνος 87, Πυλαία Τ.Κ. 57001 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310365436, με τιμή ανά ώρα και ανά 

άτομο 6,215€ πλέον ΦΠΑ 24% και συνολική αξία 170.228,85€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 

211.083,77€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, 

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 χαμηλότερη από αυτές οι οποίες κατατέθηκαν στα 

πλαίσια του διαγωνισμού. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 3 του Ν.4412/16,  τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και 

ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 του ν. 

4129/2013,   

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα 

από σχετική πρόσκληση . 

Επίσης κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου 

αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν 

από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 

ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του 

ν.4412/16) σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 345-374 του Βιβλίου IV του Ν.4412/16 και π.δ.39/2017 (Α’ 64/04-

05-17) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

προσφυγών». 

 

Δ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  259/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  2.9.2020  
 
 
 

        O Πρόεδρος  

             

 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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