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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΗΜΩΝ      Από τα πρακτικά της 3-1-2014 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     συνεδρίασης της Εκτελεστικής 
 *******       Επιτροπής του Συνδέσμου 
 

Αριθμός  Απόφασης   1 / 2014 

 

Θ Ε Μ Α: «Εξέταση ένστασης και κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για τη φύλαξη 

κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Κοιμητηρίου-χρηματαποστολές, προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 39.999,60 ευρώ, με Φ.Π.Α.» 

 

 Στον Εύοσμο και στο κτίριο διοίκησης του Συνδέσμου, σήμερα στις 3 του μήνα 

Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.00΄ συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου ∆ήμων ∆υτικής Θεσσαλονίκης, ύστερα 

από την αριθμ. 3238/31-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 247 του Κώδικα ∆ήμων (Ν. 3463/2006) και 

του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 105 του Ν. 3463/2006, 

δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών ήταν όλοι παρόντες: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Ελευθεριάδης Χρήστος – Κωνσταντίνος  

2. Ισαακίδη Άντζελα 

3. Φασφαλής Νικόλαος 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης περί «εξέτασης ένστασης και κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού 

για τη φύλαξη κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Κοιμητηρίου-χρηματαποστολές, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 39.999,60 ευρώ, με Φ.Π.Α.», έθεσε υπόψη των μελών της 

Εκτελεστικής Επιτροπής: 

α) Την περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 1 του άρθρου 247 

του Ν. 3463/2006. 

β) Την παρ. 5 του άρθρου 11 του Π.∆. 28/1980. 

γ) Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 
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δ) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του 

Ν. 4144/2013. 

ε) Την αριθμ. 30/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου. 

στ) Την αριθμ. 47/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

ζ) Το αριθμ. 3227/27-12-2013 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού. 

η) Την αριθμ. 3236/30-12-2013 ένσταση κατά του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού, 

που υπέβαλε η εταιρεία «ΦΥΛΑΞ SECURITY - Γ. Καραδήμας και ΣΙΑ Ο.Ε.». 

θ) Το αριθμ. 3239/31-12-2013 έγγραφο της εταιρείας «National Security Ε.Π.Ε.». 

ι) Την αριθμ. 3243/31-12-2013 γνωμοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού. 

ια) Το αριθμ. 11233/31-12-2013 έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. 

ιβ) Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού. 

 

 Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ότι στις 27-12-2013 

διενεργήθηκε πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση της εργασίας «Φύλαξη 

κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Κοιμητηρίου-Χρηματαποστολές», 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 39.999,60 ευρώ, με Φ.Π.Α.. 

 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού μετά το πέρας υποβολής προσφορών και αφού 

διαπίστωσε ότι υπέβαλαν σύννομα έγγραφες προσφορές οι εταιρείες «ΦΥΛΑΞ SECURITY - 

Γ. Καραδήμας και ΣΙΑ Ο.Ε.» και «National Security Ε.Π.Ε.», συνέταξε το αριθμ. 3227/27-12-

2013 πρακτικό, με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού 

στην εταιρεία «National Security Ε.Π.Ε.», η προσφορά της οποίας κρίθηκε τεχνικά αποδεκτή 

και οικονομικότερη. 

 Η εταιρεία «ΦΥΛΑΞ SECURITY - Γ. Καραδήμας και ΣΙΑ Ο.Ε.» μετά την κοινοποίηση 

του αριθμ. 3227/27-12-2013 πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού, υπέβαλε την αριθμ. 

3236/30-12-2013 ένσταση κατά του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού, προβάλλοντας 

ότι η συνδιαγωνιζόμενη εταιρεία «National Security Ε.Π.Ε.» στην υποβληθείσα οικονομική 

προσφορά της δεν υπολόγισε το κόστος της προσαύξησης 75% των αργιών και των 

Κυριακών, το ελάχιστο κόστος καυσίμων των περιπολιών, καθώς και το κόστος των 

χρηματαποστολών. 

 Ο Σύνδεσμος ∆ήμων ∆υτικής Θεσσαλονίκης κοινοποίησε αμέσως την υποβληθείσα 

ένσταση στην εταιρεία «National Security Ε.Π.Ε.», προκειμένου αυτή να απαντήσει στις 

αιτιάσεις της ενιστάμενης εταιρείας.  

Η «National Security Ε.Π.Ε.» με το αριθμ. 3239/31-12-2013 έγγραφό της απαντά ότι 

στην υποβληθείσα οικονομική προσφορά της έχει συνυπολογίσει όλα τα κόστη που 

περιλαμβάνει η ορθή και σύμφωνα με τη διακήρυξη εκτέλεση του αντικειμένου της 

σύμβασης. Ειδικότερα, αναλύει το κόστος της καθημερινής παρουσίας της στο χώρο του 
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Κοιμητηρίου, κατά τους θερινούς και χειμερινούς μήνες, το οποίο υπολογίζει στο ποσό των 

24.675,60 ευρώ.  

Από την παράθεση συγκεκριμένων αναλυτικών οικονομικών στοιχείων, καθώς και την 

ισχύουσα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, κρίνεται ότι η οικονομική προσφορά της 

εταιρείας «National Security Ε.Π.Ε.» έλαβε υπόψη την επιπρόσθετη δαπάνη που προκύπτει 

από την απασχόληση του προσωπικού της τις αργίες και τις Κυριακές. Επίσης, έχει 

συνυπολογίσει τη δαπάνη των καυσίμων των περιπολιών, το οποίο εκτιμά σε 372,00 ευρώ 

και εφόσον το ποσό αυτό δεν επαρκέσει θα χρησιμοποιήσει τη διαφορά (1.007,40 ευρώ), 

που προκύπτει από τις αποδοχές των εργαζομένων, ενώ το κόστος χρηματαποστολής έχει 

συνεκτιμηθεί στις αποδοχές του ατόμου, που καθημερινά θα φρουρεί και θα εποπτεύει το 

χώρο του Κοιμητηρίου.  

Εξάλλου, σύμφωνα με την αριθμ 3132/16-12-2013 τεχνική περιγραφή του 

αντικειμένου της σύμβασης «Η εποπτεία και φρούρηση του χώρου του Κοιμητηρίου θα είναι 

συνεχής με την παρουσία ένστολου υπαλλήλου της εταιρείας καθ’ όλη την διάρκεια 

λειτουργίας του Κοιμητηρίου. Ποιο συγκεκριμένα ο υπάλληλος της εταιρείας: - Ελέγχει, 

επιβλέπει και επιτηρεί όλο το χώρο του Κοιμητηρίου. - …………… - Συνοδεύει τον αρμόδιο 

υπάλληλο του Συνδέσμου στην μεταφορά χρημάτων στις τράπεζες και άλλους 

οργανισμούς». Επομένως, το άτομο που θα ελέγχει, επιβλέπει και επιτηρεί όλο το χώρο του 

Κοιμητηρίου, επιπρόσθετα θα συνοδεύει τον υπάλληλο του Συνδέσμου, που θα μεταφέρει τα 

χρήματα, χωρίς να απαιτείται επιπλέον δαπάνη, παρά μόνο του συμβατικού αυτοκινήτου 

μεταφοράς. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού με την αριθμ. 3243/31-12-2013 γνωμοδότησή της, κρίνει ότι 

οι έγγραφες διευκρινήσεις της εταιρείας «National Security Ε.Π.Ε.» είναι επαρκείς, πλήρεις 

και τεκμηριωμένες και επομένως πρέπει να απορριφθεί η υποβληθείσα ένσταση της 

εταιρείας «ΦΥΛΑΞ SECURITY - Γ. Καραδήμας και ΣΙΑ Ο.Ε.». 

 

 Η Εκτελεστική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση 

του Προέδρου, της εκπροσώπου της εταιρείας «ΦΥΛΑΞ SECURITY - Γ. Καραδήμας και ΣΙΑ 

Ο.Ε.» και έχοντας υπόψη: 

α) Την περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 1 του άρθρου 247 

του Ν. 3463/2006. 

β) Την παρ. 5 του άρθρου 11 του Π.∆. 28/1980. 

γ) Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του 

Ν. 4144/2013. 
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ε) Την αριθμ. 30/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου. 

στ) Την αριθμ. 47/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

ζ) Το αριθμ. 3227/27-12-2013 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού. 

η) Την αριθμ. 3236/30-12-2013 ένσταση κατά του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού, 

που υπέβαλε η εταιρεία «ΦΥΛΑΞ SECURITY - Γ. Καραδήμας και ΣΙΑ Ο.Ε.». 

θ) Το αριθμ. 3239/31-12-2013 έγγραφο της εταιρείας «National Security Ε.Π.Ε.». 

ι) Την αριθμ. 3243/31-12-2013 γνωμοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού. 

ια) Το αριθμ. 11233/31-12-2013 έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. 

ιβ) Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Α. Απορρίπτει την αριθμ. 3236/30-12-2013 ένσταση κατά του πρακτικού της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισμού, που υπέβαλε η εταιρεία «ΦΥΛΑΞ SECURITY - Γ. Καραδήμας και 

ΣΙΑ Ο.Ε.» για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικότερα στο σώμα της απόφασης. 

 Β. Εγκρίνει το αριθμ. 3227/27-12-2013 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού και 

αποδέχεται την πρόταση αυτής. 

 Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

υπηρεσία «Φύλαξη κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Κοιμητηρίου-Χρηματαποστολές», 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 39.999,60 ευρώ, με Φ.Π.Α., στην εταιρεία «National Security 

Ε.Π.Ε.», η οποία υπέβαλε τεχνικά αποδεκτή προσφορά και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή, 

δηλαδή το ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ και οκτώ λεπτών 

(32.920,08 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%, έναντι του ποσού των 

39.993,45 ευρώ που προσέφερε η άλλη διαγωνιζόμενη εταιρεία «ΦΥΛΑΞ SECURITY - Γ. 

Καραδήμας και ΣΙΑ Ο.Ε.». 

 ∆. Ψηφίζει πίστωση ποσού 30.000,00 ευρώ, σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6278 με τίτλο 

«∆απάνες φύλαξης κτιρίων» του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014. 
 

 

 Η απόφαση αυτή έλαβε  α/α: 1 
 

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

 Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου   Ο Γραμματέας   Τα μέλη 

 

   Ελευθεριάδης Χρήστος-Κωνσταντίνος  Παζαρλόγλου Θανάσης 

    ∆ημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης  ΠΕ ∆ιοικητικός 


	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

