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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 31-12-2014 

ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ     ζπλεδξίαζεο ηεο Εθηειεζηηθήο 

 *******       Επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ 

 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   86 / 2014 

 

Θ Ε Μ Α: «Καηαθύξσζε ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηε θύιαμε θηηξίσλ θαη ινηπώλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ - ζπλνδεία ρξεκάησλ, πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

44.999,55 επξώ, κε Φ.Π.Α.» 

 

ηνλ Εύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 31 ηνπ κήλα 

Δεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ώξα 10.00΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ. 3262/24-12-2014 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε 

ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη 

ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ ήηαλ όινη παξόληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ       ΑΠΟΝΣΕ 

1. Σειίδεο Αλαζηάζηνο  

2. Αιεμηάδνπ Ισάλλα 

3. Κνπζαγηαλλίδεο Σξηαληάθπιινο 

 

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «θαηαθύξσζεο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηε θύιαμε θηηξίσλ 

θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ - ζπλνδεία ρξεκάησλ, πξνϋπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο 44.999,55 επξώ, κε Φ.Π.Α.», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Εθηειεζηηθήο 

Επηηξνπήο: 

α) Σελ πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 247 

ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Δ. 28/1980. 

γ) Σηο παξ. 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13 

ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008. 
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δ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ 

Ν. 4144/2013. 

ε) Σελ αξηζκ. 43/2014 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ. 

ζη) Σελ αξηζκ. 80/2014 απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο. 

δ) Σν αξηζκ. 3273/29-12-2014 πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ. 

ε) Σν αξηζκ. 20259/29-12-2014 έγγξαθν ηνπ ώκαηνο Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο. 

ζ) Κάζε λόκηκε δηαδηθαζία πνπ πξνεγήζεθε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ. 

 

 ηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο όηη ζηηο 29-12-2014 

δηελεξγήζεθε πξόρεηξνο κεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο γηα ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο «Φύιαμε 

θηηξίσλ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ - ζπλνδεία ρξεκάησλ», 

πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 44.999,55 επξώ, κε Φ.Π.Α.. 

 Η Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ κεηά ην πέξαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη αθνύ 

δηαπίζησζε όηη ππέβαιε ζύλλνκα έγγξαθε πξνζθνξά ε εηαηξεία «Professional Security 

Μνλνπξόζσπε Ε.Π.Ε.», ζπλέηαμε ην αξηζκ. 3273/29-12-2014 πξαθηηθό, κε ην νπνίν 

γλσκνδνηεί ππέξ ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ ζηελ εηαηξεία «Professional 

Security Μνλνπξόζσπε Ε.Π.Ε.», ε πξνζθνξά ηεο νπνίαο θξίζεθε ηερληθά απνδεθηή θαη 

ζπκθέξνπζα γηα ην ύλδεζκν. 

Η Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ζεσξεί όηη αλ θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο 

«Professional Security Μνλνπξόζσπε Ε.Π.Ε.», ε νπνία αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ηξηάληα 

ελλέα ρηιηάδσλ εθαηόλ πελήληα ηξηώλ επξώ θαη εβδνκήληα δπν ιεπηώλ (39.153,72 €) είλαη 

κνλαδηθή, εληνύηνηο θξίλεηαη ζπκθέξνπζα γηα ην ύλδεζκν, δηόηη είλαη θαηά 13% ρακειόηεξε 

ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, ν νπνίνο θαηά ηε ζύληαμή ηνπ έιαβε ππόςε ηελ αμία ησλ 

παξερόκελσλ πξνο ην ύλδεζκν ππεξεζηώλ θαηά ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν. Επηπξόζζεηα, 

πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο αλαξηήζεθε ζην πξόγξακκα «Δηαύγεηα» θαη δεκνζηεύζεθε ζηηο 18-

12-2014 ζηελ εθεκεξίδα «Μαθεδνλία», ελώ νιόθιεξε ε αξηζκ. 3217/17-12-2014 δηαθήξπμε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Δεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Κ.Η.Μ.Δ..). Δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ ελδηαθέξζεθαλ θαη έιαβαλ κε email νη εηαηξείεο 

«ΦΤΛΑΞ SECURITY - Γ. Καξαδήκαο θαη ΙΑ Ο.Ε.» θαη «NORTH HELLAS SECURITY», από 

ηηο νπνίεο θακία δελ ζπκκεηείρε ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. 

 

 

 Η Εθηειεζηηθή Επηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Σελ πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 247 

ηνπ Ν. 3463/2006. 
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β) Σελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Δ. 28/1980. 

γ) Σηο παξ. 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13 

ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008. 

δ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ 

Ν. 4144/2013. 

ε) Σελ αξηζκ. 43/2014 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ. 

ζη) Σελ αξηζκ. 80/2014 απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο. 

δ) Σν αξηζκ. 3273/29-12-2014 πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ. 

ε) Σν αξηζκ. 20259/29-12-2014 έγγξαθν ηνπ ώκαηνο Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο. 

ζ) Κάζε λόκηκε δηαδηθαζία πνπ πξνεγήζεθε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ. 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 Α. Εγθξίλεη ην αξηζκ. 3273/29-12-2014 πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ θαη 

απνδέρεηαη ηελ πξόηαζε απηήο. 

 Β. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

ππεξεζία «Φύιαμε θηηξίσλ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ - ζπλνδεία 

ρξεκάησλ», πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 44.999,55 επξώ, κε Φ.Π.Α., ζηελ εηαηξεία 

«Professional Security Μνλνπξόζσπε Ε.Π.Ε.», ε νπνία ππέβαιε ηερληθά απνδεθηή 

πξνζθνξά θαη πξνζέθεξε ην πνζό ησλ ηξηάληα ελλέα ρηιηάδσλ εθαηόλ πελήληα ηξηώλ επξώ 

θαη εβδνκήληα δπν ιεπηώλ (39.153,72 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 23%. 

 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 86 

 

 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Σα κέιε 

 

 

Σειίδεο Αλαζηάζηνο         Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Δεκνηηθόο ύκβνπινο Θεζζαινλίθεο            ΠΕ Δηνηθεηηθόο 

ΑΔΑ: Ω8ΞΚΟΡ93-ΡΞΔ
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