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Αριθ. Απόφασης: 260/2016

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης ασφάλειας χώρων
της δηµοτικής ενότητας Αµπελοκήπων του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης». Προσωρινή Κατακύρωση
Αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 16η του µήνα ∆εκεµβρίου, του έτους
2016, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική
συνεδρίαση, µετά από την 17981/12-12-2016 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) Μεζίκης Βασίλειος (Πρόεδρος), 2) Αποστολίδου Μαρία (µέλος), 3) Σιδηρόπουλος Σάββας (µέλος), 4)
Ράπτου Όλγα (µέλος), 5) Καρράς Ευστράτιος (µέλος) 6) Κωνσταντίνου Κυριάκος (αναπληρωµατικό
µέλος).
Απόντες: 1) Κατζικάς Γιώργος (µέλος), 2) Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος), 3) Ζωναρέλη - Λαζαρίδου
Κυριακή (µέλος).
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την ∆ηµοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την
υπ’αριθµ. 287/19-09-16 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 ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής και ενδεικτικό προϋπολογισµό 75.600,00€ πλέον
ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 93.744,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α ενώ µε την µε αριθµό 194/12-1016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΨΠΘ9ΩΨΕ-ΨΨΑ), εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση,
καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση.
Ο διαγωνισµός της µε αριθµό 1439/16 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
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29327. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε την διακήρυξη η
05/12/16.
Στις 09/12/16, η επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ως προς τα
δικαιολογητικά συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών.
Στο διαγωνισµό είχαν υποβληθεί τρεις (3) προσφορές από τους παρακάτω προµηθευτές µε τους
παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς α/α συστήµατος:
Α/Α

Προµηθευτές

1.

MEGA SPRINT GUARD Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
SWEDISH SYSTEMS SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΦΑΤΕΣΙ∆ΗΣ,∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΝ∆ΡΕΑΣ

2.
3.

Ηµεροµηνία και
ώρα υποβολής
προσφοράς
05/12/2016
11:38:24
05/12/2016
14:25:28
05/12/2016
13:27:10

Αριθµός
προσφοράς
46453
46769
47104

Σύµφωνα µε το α) από 09/12/16 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά µε τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συµµετοχής και β) το από 12/12/16 πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, η
επιτροπή έκανε αποδεκτές για την συνέχιση του διαγωνισµού ήτοι αποσφράγιση και αξιολόγηση των
οικονοµικών προσφορών, όλες τις παραπάνω προσφορές, δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα ζητούµενα
δικαιολογητικά συµµετοχής και οι τεχνικές προσφορές τους ήταν σύµφωνες µε το άρθρο 15 της µε
αριθµό 1439/16 διακήρυξης του διαγωνισµού.
Στις 13/12/16, σύµφωνα και µε την από 12/12/16 ενηµέρωση των προµηθευτών, αναφορικά µε την
ηµεροµηνία αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η επιτροπή, προχώρησε στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση αυτών ήτοι συνδέθηκε στο Σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια (όνοµα χρήστη και κρυφό
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε α/α 29327
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 οι οικονοµικές προσφορές ήταν οι ακόλουθες:
Α/Α

Εταιρία

Συστ.

Οικονοµική Προσφορά
Ανά άτοµο και ανά ώρα
Χωρίς

Με ΦΠΑ

ΦΠΑ
46453 MEGA SPRINT GUARD Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

5,06€

6,27€

5,05€

6,26€

5,08€

6,30€

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
46769

SWEDISH SYSTEMS SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

46769

ΦΑΤΕΣΙ∆ΗΣ,∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΝ∆ΡΕΑΣ
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Η επιτροπή 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. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και ΥπηρεσιώνΠροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
3. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.»
4. Του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-14) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποίηση ∆ιατάξεων του
π.δ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις»
5. 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.).
6. 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.
7. 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) 1. Την µε αριθµό απόφαση 287/19-09-16 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί διενέργειας διαγωνισµού
2. Την µε αριθµό 194/12-10-16 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΨΠΘ9ΩΨΕ-ΨΨΑ) µε την
οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισµού και έγινε η ψήφιση
της πίστωσης.
3. Την υπ’ αριθµό 1439/16 διακήρυξη του διαγωνισµού
4. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισµό
5. Το από 09/12/16 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά µε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής
6. Το από 12/12/16 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά µε την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών
7. Το από 13/12/16 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά µε την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών
Γ) Το γεγονός ότι η περίληψη της διακήρυξης είχε δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, σε δύο ηµερήσιες και σε
µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού.
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Επίσης, τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 4013/11 και του άρθρου 38
του Ν. 4412/16 είχαν καταχωρηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ για τουλάχιστον είκοσι δύο (22) τουλάχιστον ηµέρες από
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών) (άρθρο 121 του Ν.4412/16)
Τέλος, είχε αναρτηθεί σύµφωνα µε τον Ν.3861/10, στον ιστότοπο του Προγράµµατος ∆ι@ύγεια:
http://et.diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα του δήµου www.ampelokipi-menemeni.gr
καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει

Α) Για την αποδοχή και έγκριση των από 09/12/16, 12/12/16 και 13/12/16 πρακτικών της επιτροπής
διενέργειας διαγωνισµού.
Β) Την Προσωρινή Κατακύρωση για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης ασφάλειας χώρων της
δηµοτικής ενότητας Αµπελοκήπων του δήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης», της εταιρίας µε επωνυµία
SWEDISH SYSTEMS SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, διακρ. τίτλος «SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΜΟΝ. ΕΠΕ» µε ΑΦΜ
099796300, ∆.Ο.Υ ∆’ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Θεσσαλονίκης, Τσιµισκή 62 και τηλέφωνο 2310274747,
fax: 2310277308, µε τιµή ανά ώρα και ανά άτοµο 5,05€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανά ώρα και
ανά άτοµο 6,26€ 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 τις αποδεκτές
προσφορές οι οποίες κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισµού.
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 στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων
και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών
επί αυτών και
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης ένστασης κατά πράξης της
αναθέτουσας αρχής είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, µετά από γνώµη του
αρµόδιου οργάνου – Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων (άρθρο 221,παρ.1 περ.η και παρ.11 περ. α) εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της
ένστασης
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης
Ο οικονοµικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις -προσφυγές ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
από την κείµενη νοµοθεσία, συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα του Συστήµατος και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου. pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Σχετικά άρθρα 25 και 27 της µε αριθµό 1439/16 διακήρυξης του διαγωνισµού.

Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση
του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Αποδέχεται και εγκρίνει τα από 09/12/16, 12/12/16 και 13/12/16 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισµού
Β) Την Προσωρινή Κατακύρωση για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης ασφάλειας χώρων της
δηµοτικής ενότητας Αµπελοκήπων του δήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης», της εταιρίας µε επωνυµία
SWEDISH SYSTEMS SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, διακρ. τίτλος «SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΜΟΝ. ΕΠΕ» µε ΑΦΜ
099796300, ∆.Ο.Υ ∆’ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Θεσσαλονίκης, Τσιµισκή 62 και τηλέφωνο 2310274747,
fax: 2310277308, µε τιµή ανά ώρα και ανά άτοµο 5,05€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανά ώρα και
ανά άτοµο 6,26€ 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 τις αποδεκτές
προσφορές οι οποίες κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισµού.
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 στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων
και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών
επί αυτών και
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
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Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης ένστασης κατά πράξης της
αναθέτουσας αρχής είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, µετά από γνώµη του
αρµόδιου οργάνου – Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων (άρθρο 221,παρ.1 περ.η και παρ.11 περ. α) εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της
ένστασης
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης
Ο οικονοµικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις -προσφυγές ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
από την κείµενη νοµοθεσία, συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα του Συστήµατος και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου. pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Σχετικά άρθρα 25 και 27 της µε αριθµό 1439/16 διακήρυξης του διαγωνισµού.

Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 260/2016.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασµα, Αµπελόκηποι 19/12/2016

Ο Πρόεδρος

Μεζίκης Βασίλειος

