
 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               25.11.2019 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αριθ. Απόφασης: 261/2019 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αναφορικά με την αξιολόγηση προσφοράς σε συνέχεια της με 

αριθμ.Ν167/8-10-2019 απόφασης από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης στα πλαίσια ανάθεσης των 

υπηρεσιών «Φύλαξης χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Προσωρινή κατακύρωση αποτελέσματος 

διαγωνισμού. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα 

της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 

22739/21.11.2019 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 9 μελών  παρόντες  ήταν:  

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 3) Γυμνόπουλος Κοσμάς (αναπληρωματικό 

μέλος) 4) Ράπτου Όλγα (μέλος) ) 5) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος). 

 

Απόντες: 1) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 2) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 3) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 4) 

Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος.) 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

    

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
o
 θέμα της ημερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη των μελών ότι:  

 

Ιστορικό δημοπρασίας 

1. Με την με αριθμ. 050/19 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΦ4ΠΩΨΕ-ΦΛ9) εγκρίθηκε η διενέργεια 

ανοικτού διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης ενώ με με αριθμ.πρωτ. 4608, 

4610/07-03-19 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ8ΧΩΩΨΕ-ΑΕΝ, 7Ν9ΣΩΨΕ-ΥΙΠ), αποφασίστηκε η έγκριση 

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

εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 533/19, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 19PROC004622830/15-03-19. Η προκήρυξη του 

διαγωνισμού είχε δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία αποστολής 13-

02-19, αριθμό εσωτερικής αναφοράς 2019-037643 και αριθμό δημοσίευσης 2019/S 052-119843/14-03-19. 

2. Ο διαγωνισμός της με αριθμό 533/19 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 71885. Η καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 17-04-19 και κατά συνέπεια η ημερομηνία 
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ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 23-04-19 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..». 

3. Στις 23-04-19, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

προσφορών ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές, οι οποίες για τα αντίστοιχα 

τμήματα ήταν οι ακόλουθες: 

Α/Α Προμηθευτές Ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφοράς 

Αριθμός 

προσφοράς 

1. FGS SECURITY EE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
17/04/2019 12:08:36 134491 

2. MEGA SPRINT GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
17/04/2019 12:51:12 132450 

3. ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ 16/04/2019 17:33:11 133121 

4. ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΓΚΡΟΥΠ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
17/04/2019 13:58:56 133736 

5. ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
16/04/2019 21:00:21 134608 

6. ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
16/04/2019 16:46:48 131861 

 

Τμήμα 1: Φύλαξη σχολικών μονάδων 

α/α Οικονομικοί Φορείς 

1. FGS SECURITY EE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

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

3. ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ 

4. ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΓΚΡΟΥΠ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

5. ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

6. ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

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

1. FGS SECURITY EE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

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

3. ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ 

5. ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

6. ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

4. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και σύμφωνα με το από 14-05-19 

πρακτικό, η επιτροπή απέρριψε την προσφορά η οποία κατατέθηκε από την εταιρία FGS SECURITY EE ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ δεδομένου ότι είχαν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως 

εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας  

5. Στην συνέχεια, σύμφωνα με το από 20-05-19 πρακτικό της, η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών και μετά την αξιολόγηση των αποδεκτών προσφορών α) απέρριψε την προσφορά η οποία κατατέθηκε από την 

εταιρία ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ και β) πρότεινε για το τμήμα 1 προσωρινό 

ανάδοχο την εταιρία ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
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ΕΥΘΥΝΗΣ 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 

οικονομικότερη από αυτές οι οποίες κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού και για το τμήμα 2 να πραγματοποιηθεί 

ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής κλήρωση μεταξύ των δύο εταιριών MEGA SPRINT GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ οι οποίες κατέθεσαν ισότιμες προσφορές ύστερα από την ενημέρωση αυτών 

6. Τα ανωτέρω πρακτικά εγκρίθηκαν με την με αριθμ.112/28-05-19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 

Ω0ΚΝΩΨΕ-7ΒΥ) η οποία κοινοποιήθηκε μέσω της «Επικοινωνίας» της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στους 

συμμετέχοντες στις 29-05-19. 

7. Κατά της ανωτέρω απόφασης κατατέθηκαν οι ακόλουθες προσφυγές: 

α) από την εταιρία ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ ζητώντας να γίνει 

αποδεκτή η οικονομική προσφορά τους η οποία απορρίφθηκε δεδομένου ότι ήταν μικρότερη του ελαχίστου 

κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί με την παροχή των υπηρεσιών φύλαξης, όπως το 

κόστος αυτό προσδιορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, της πρόσφατα εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης 

4241/127/30-01-19 της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύησης με θέμα 

«Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης 

της χώρας» (ΦΕΚ Β’ 173/2019) και β) οι διευκρινίσεις που δόθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 102 του 

ν.4412/16 και την από 20-05-19 ειδική πρόσκληση, από την εταιρία δεν κάλυψαν τα ζητούμενα του άρθρου  68 

του Ν.3863/10 (ΦΕΚ 115 Α/15-07-10) όπως έχει τροποποιηθεί και του άρθρου 2.4.4 της με αριθμ.533/19 

διακήρυξης του διαγωνισμού. 

β) από την εταιρία MEGA SPRINT GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά του προσωρινού αναδόχου, δεδομένου ότι η οικονομική προσφορά η οποία κατατέθηκε 

από την εταιρία ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ δεν ήταν νόμιμη ως προς το διοικητικό κόστος, κόστος αναλωσίμων αυτής σύμφωνα με το άρθρο 68 του 

ν.3863/10. 

8. Μετά την εκδίκαση των προδικαστικών προσφυγών η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) α) με 

την με αριθμ.870/16-07-19 απόφασης της απέρριψε την προδικαστική προσφυγή από την εταιρία ΗΦΑΙΣΤΟΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ και β) με την με αριθμ. 879/16-07-19 απόφασης της 

απέρριψε την προδικαστική προσφυγή από την εταιρία MEGA SPRINT GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

9. Στην συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 372 του ν.4412/16, η εταιρία MEGA SPRINT GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέθεσε την με αριθμό καταχώρησης 

ΑΝΜ124/9-8-2019 αίτηση αναστολής στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά της με αριθμό 879/19 απόφασης 

η οποία εκδόθηκε από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και κατά της με αριθμ.112/28-05-19 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου αναφορικά με την προσωρινή κατακύρωσης της ανάθεσης. 

10.  Το Γ’ Τμήμα Διακοπών –Ακυρωτικό του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης με την με αριθμ.167/08-10-19 

απόφαση του έκανε δεκτή την ανωτέρω αίτηση αναστολής αναστέλλοντας την εκτέλεση της με αριθμ.879/19 

απόφασης του 7ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ και της με αριθμ.112/19 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Ειδικότερα, στην σχετική απόφαση αναφέρονται τα ακόλουθα:  

«Οίκοθεν νοείται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον κρίνει ότι συντρέχει λόγος  να συμμορφωθεί προς τα 

πιθανολογηθέντα με την παρούσα απόφαση, μπορεί να απαντήσει αιτιολογημένα στις προβαλλόμενες 

αιτιάσεις και, αφού εκδώσει νέα σχετική πράξη, να ολοκληρώσει τον ένδικο διαγωνισμό.»   

11.  Με βάση τα ανωτέρω και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν.3863/10 όπως έχει 

τροποποιηθεί και των σχετικών όρων της με αριθμ.533/2019 διακήρυξης της ανάθεσης αναφορικά με τον τρόπο 
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κατάρτισης των οικονομικών προσφορών, σε συνδυασμό και με τις υποχρεώσεις του αναδόχου που σχετίζονται 

με  την εκτέλεση του έργου,  

κλήθηκε η εταιρία ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ με το από 12-11-19 μήνυμα μέσω της «Επικοινωνίας» της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ εντός προθεσμίας 

επτά (7) ημερών, να παρέχει διευκρινίσεις σε σχέση με τη σύνθεση της οικονομικής της προσφοράς, όσον αφορά 

το διοικητικό κόστος και το κόστος αναλωσίμων που είχε υπολογιστεί.  Ειδικότερα ζητήθηκαν τα ακόλουθα: 

«Κατόπιν της υπ’ αριθ. 167/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και λαμβανομένων υπόψη 

των σχετικών όρων της διακήρυξης 533/2019 που αφορούν τον τρόπο κατάρτισης των οικονομικών προσφορών σε 

συνδυασμό και με τις υποχρεώσεις του αναδόχου που σχετίζονται με την εκτέλεση του έργου, αλλά και όσα έχετε 

δηλώσει στην τεχνική και οικονομική σας προσφορά, παρακαλούμε, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την 

κοινοποίηση του παρόντος, να παράσχετε διευκρινίσεις σε σχέση με τη σύνθεση της οικονομικής σας προσφοράς, 

όσον αφορά το διοικητικό κόστος και το κόστος αναλωσίμων που έχετε υπολογίσει. Ειδικότερα, παρακαλούμε να 

κάνετε αναλυτική αναφορά σε όλα τα αναγκαία επιμέρους στοιχεία κόστους, μεταξύ των οποίων και το κόστος 

μηχανοκίνητων περιπολιών, το κόστος έκδοσης και διατήρησης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης και το κόστος ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικών κινδύνων, επεξηγώντας κατά ποιο τρόπο 

τα ποσά που έχετε δηλώσει, μπορούν να καλύψουν το διοικητικό κόστος και το κόστος αναλωσίμων της 

προσφοράς σας για καθένα από τα δύο τμήματα της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων και των πιο πάνω 

στοιχείων». 

12.  Στις 19-11-19, η εταιρία ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ κατέθεσαν μέσω της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ έγγραφο με τις σχετικές 

διευκρινίσεις. 

13.  Η Επιτροπή μετά τον σχετικό έλεγχο, σύμφωνα με το από 21-11-19 πρακτικό τους , θεώρησε ότι η οικονομική 

προσφορά η οποία κατατέθηκε από την εταιρία με επωνυμία  ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ καλύπτει τα ζητούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

68 του ν.3863/10 δηλώνοντας ένα εύλογο και επαρκώς αιτιολογημένο διοικητικό κόστος και αναλωσίμων. 

 

Για τους ανωτέρω λόγους, εισάγεται το παρόν πρακτικό ώστε να εκδοθεί, ως ανωτέρω αναφέρεται στην 167/2019 

Απόφαση, «νέα σχετική πράξη, με την οποία θα ολοκληρωθεί ο ένδικος διαγωνισμός».  

 
Έχοντας υπ’ όψιν: 

Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

   1.  Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και 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» 
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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 της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι: 

1. Τις με αριθμ.πρωτ. 4608, 4610/07-03-19 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ8ΧΩΩΨΕ-ΑΕΝ, 7Ν9ΣΩΨΕ-

ΥΙΠ) με α/α 319, 320 στο Μητρώο Δεσμεύσεων. 

2. Την 050/08-03-19 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΦ4ΠΩΨΕ-ΦΛ9) με την οποία εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

3. Την με αριθμ.533/19/ διακήρυξη του διαγωνισμού 

4. Τις υποβληθείσες προσφορές 

5. Το με αριθμ.πρωτ. 184720/24-04-19 (αριθμ.πρωτ.8419/07-05-19) έγγραφο από το Σώμα Επιθεώρησης 

Εργασίας, Κεντρική Υπηρεσία, Δ/νση Προγραμματισμού & Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας 

στην Εργασία  

6. Το με αριθμ.πρωτ. ΕΞ-183979-2019/10031/23-04-19 (αριθμ.πρωτ.8419/07-05-19) έγγραφο από το Σώμα 

Επιθεώρησης Εργασίας, Κεντρική Υπηρεσία, Δ/νση Προγραμματισμού & Συντονισμού Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων  

7. Την με αριθμ. 112/28-05-19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω0ΚΝΩΨΕ-7ΒΥ) αναφορικά με την 

προσωρινή κατακύρωση της ανάθεσης 

8. Την με αριθμ. 879/16-07-19 απόφαση από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

9. Την με αριθμ. καταχώρησης ΑΝΜ124/9-8-2019 αίτηση αναστολής στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης  

10. Την με αριθμ.167/08-10-19 απόφαση από το Γ’ Τμήμα Διακοπών –Ακυρωτικό του Διοικητικού Εφετείου 

Θεσσαλονίκης 

11. Το από 21-11-19 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

 

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 του από 21-11-19 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

διαγωνισμού. 

Β) Για την προσωρινή κατακύρωση για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης χώρων του δήμου Αμπελοκήπων 

Μενεμένης» ως εξής: 

- Για το τμήμα 1: Φύλαξη σχολικών μονάδων στην εταιρία ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, διακρ.τίτλο «STARGUARD EΠΕ» με ΑΦΜ 998095122 Δ.Ο.Υ. Ν.Ιωνίας, με 

διεύθυνση Αναγεννήσεως 50, ΤΚ 14451 Μεταμόρφωση και τηλέφωνο 2106713063-64, με τιμή ανά ώρα και ανά άτομο 6,26€ 

πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανά ώρα και ανά άτομο 7,76€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, συνολικής αξίας 197.190,00€ 

πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 244.515,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα 
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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 οικονομικότερη από αυτές οι οποίες 

κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

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

καθαριότητας, 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 ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής κλήρωση μεταξύ των δύο εταιριών MEGA SPRINT 

GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 

ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ οι 

οποίες κατέθεσαν ισότιμες προσφορές ύστερα από την ενημέρωση αυτών. 

 

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

προέδρου 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ επί των καταμετρούμενων 

(Λευκό ψηφίζει η Όλγα Ράπτου και η Μελίσα Τσομπανοπούλου) 

 

Α) Αποδέχεται και εγκρίνει το από 21-11-19 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού. 

 

Β) Εγκρίνει την προσωρινή κατακύρωση για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης χώρων του δήμου 

Αμπελοκήπων Μενεμένης» ως εξής: 

- Για το τμήμα 1: Φύλαξη σχολικών μονάδων στην εταιρία ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, διακρ.τίτλο «STARGUARD EΠΕ» με ΑΦΜ 998095122 Δ.Ο.Υ. Ν.Ιωνίας, με 

διεύθυνση Αναγεννήσεως 50, ΤΚ 14451 Μεταμόρφωση και τηλέφωνο 2106713063-64, με τιμή ανά ώρα και ανά άτομο 6,26€ 

πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανά ώρα και ανά άτομο 7,76€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, συνολικής αξίας 197.190,00€ 

πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 244.515,60€ 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 οικονομικότερη από αυτές οι οποίες 

κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

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

καθαριότητας, 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 ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής κλήρωση μεταξύ των δύο εταιριών MEGA SPRINT 

GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 

ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ οι 

οποίες κατέθεσαν ισότιμες προσφορές ύστερα από την ενημέρωση αυτών. 

 

  Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 261/2019. 

 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  26.11.2019  

                                                                                                                          O Πρόεδρος  

                                                                                                                                   

 

        Καζαντζίδης Γεώργιος 
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