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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..8η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 9ης-5-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..95/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..8η/9-5-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .9η Μαΐου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. η Οικονοµική Επιτροπή 
συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & 
Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. ..13101/5-5-2017.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, 
του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, 
για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από τον προϋπολογισµό του 
∆ήµου  ο.ε. 2017 για την δηµοσίευση Ισολογισµού ο.ε 2014». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Α΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2017». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την µετακίνηση και διαµονή 
των  ∆ηµοτικών Συµβούλων στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕ∆Ε  (Α.∆.Σ. 
227/2016)». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού  για 
την «ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SUMMER CAMP ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2017»», 
συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 98.952,00€ συµπ/νου ΦΠΑ και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για  παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε 
φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων- εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών)». 
� ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικού Νο2 για την παροχή της υπηρεσίας: «∆απάνες 

φύλαξης κτηρίων, αρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008», και συνολικού 
προϋπολογισµού 450.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%» . 

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση µελέτης, ορών διακήρυξης και ορισµός της επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών «Ηχητική 
και Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την 
«Υλοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιµόρφωσης στον ∆ήµο 
∆ιονύσου», συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 162.489,60€ συµπ/νου ΦΠΑ». 
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ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη  
µειοδότη   συνοπτικού διαγωνισµού για για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας- 
περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – κοπή 
υψηλών δένδρων- εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών) και ειδικότερα για την οµάδα: 
Α1 «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ 
ΨΗΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ» προϋπολογισµού δαπάνης 23.113,60€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Πληρωµή Τελών Κυκλοφορίας  Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου για το Έτος 2017». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αίτηµα του κ. Νικ. Γεωργακόπουλου, ως νόµιµου εκπροσώπου της A & 
G PAPER Α.Ε.Β.Ε. περί καταβολής αποζηµίωσης για δαπάνη επίστρωσης 
ανοίγµατος στην ιδιοκτησία της από συνεργείο του τµήµατος ύδρευσης του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Πληρωµή 
Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την “Αττική Οδό”». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών και 
Αντλιοστασίων του ∆ήµου»». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης κι ορισµός του τρόπου 
διενέργειας της εργασίας για “Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων µάρκας TOSHIBA”». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθειας 
αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και 
µικροϋλικών», β) των τεχνικών προδιαγραφών». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για “Συντήρηση και 
προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας KONICA MINOLTA”». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση της δαπάνης, ορισµό του τρόπου διενέργειας της εργασίας και 
τη διάθεση πίστωσης για “Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων µάρκας XEROX”». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης κι ορισµός του 
τρόπου διενέργειας της εργασίας για “Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας RICOH”». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάθεση της 
υπηρεσίας: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Κ.  ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ,  
ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200 ευρώ για 
συµµετοχή υπαλλήλου του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και 
Αδειοδοτήσεων του ∆ήµου σε Σεµινάριο που αφορά “Ο Νέος Νοµός Αδειοδότησης 
και Λειτουργίας Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος“ ». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017». 
ΘΕΜΑ 23ο: «ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΙΡΕΤΟΥ  ΤΟΥ   
∆ΗΜΟΥ». 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
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             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Χρονόπουλος Πέτρος 
2. Τσούκας Παναγιώτης   2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα  3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Στάικος Θεόδωρος    4. Κριεµάδης Στέφανος 
5. Κωστάκης ∆ηµήτριος   
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Ο ∆Σ κος Στάικος Θεόδωρος δεν συµµετείχε στη συζήτηση των θεµάτων µε 
α/α 5 και 9 ως µέλος της επιτροπής του διαγωνισµού. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..95/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικού Νο2 για την παροχή της υπηρεσίας: «∆απάνες 

φύλαξης κτηρίων, αρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008», και συνολικού 
προϋπολογισµού 450.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%» . 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 
 Την υπ' αριθµ. 52/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η εκτέλεση παροχής της υπηρεσίας: «∆απάνες Φύλαξης Κτιρίων (άρθρο 21 
παρ. 11 του Ν. 3731/2008)», µε τη διαδικασία του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού. 
 
 Την υπ' αριθµ. 242/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του 
ηλεκτρονικού διεθνούς δηµοσίου ανοικτού διαγωνισµού για την παροχή της ως άνω 
υπηρεσίας. 
 
 
 Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε  ο διαγωνισµός 
µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Οι 
ηµεροµηνίες διεξαγωγής του διαγωνισµού ήταν οι ακόλουθες:  
 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚ
Η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.

29/08/2016 29/08/2016 10/10/2016 
& ΩΡΑ 15:00 
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gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
 

 Την Παρασκευή 14/10/2016, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την παροχή της υπηρεσίας: «∆απάνες φύλαξης 
κτηρίων, αρθ.21 παρ. 11 του ν.3731/2008», που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
111/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να διενεργήσει τον 
διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. 
 
 Μέχρι τη καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προφορών, στο σύστηµα είχαν 
κατατεθεί προσφορές από τις εξής εταιρίες: 
 
Α/

Α 

Συµµετέχουσες εταιρείες Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

1 ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

05/10/2016 18:43:58 

2 ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ 

07/10/2016 14:05:45  

 

3 SEITANIDIS SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

07/10/2016 17:16:56 

 

4 ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

10/10/2016 11:34:57 

 
 
 Με την 32/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκαν:  
 
 

1) η έγκριση του Νο1/17-01-2017  Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
2) η απόρριψη της από 25/01/2017  και ώρα 18:25:50 µµ εµπρόθεσµη ένσταση της 

εταιρίας «ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» καθώς: 

 
Για τις εταιρίες: 

1. ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 
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2. ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 

3. ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠ, 
4. SEITANIDIS SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: 
 
 
Η Επιτροπή έκρινε ικανοποιητικές τις διευκρινήσεις που έστειλαν οι συµµετέχουσες 
εταιρείες. Ωστόσο, για λόγους ίσης µεταχείρισης και αφού όλοι οι συµµετέχοντες τους 
είχαν χαρακτηρίσεις εµπιστευτικά κάποια αρχεία όπως: αναλυτικές περιγραφές 
συµβάσεων, καρτέλες συναλλασσόµενων πελατών, άδειες τα οποία άπτονταν 
εµπορικών συµφερόντων (τεχνικές και εµπορικές πληροφορίες των εταιρειών, όροι 
συµβάσεων) ή προσωπικών στοιχείων, αποφασίστηκε να µην αποχαρακτηριστούν τα 
έγγραφα που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικά. Σε άλλη περίπτωση χωρίς τη 
καθολική συναίνεση από τους οικονοµικούς φορείς για τον αποχαρακτηρισµό των 
εγγράφων τους, µια µονοµερής πράξη της Επιτροπής θα δηµιουργούσε σοβαρά 
προβλήµατα στη διαγωνιστική διαδικασία.  
 
Επειδή, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 10 της οικείας διακήρυξης οι « Ενστάσεις - 
προσφυγές υποβάλλονται ....µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό 
έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.» Η ένσταση της 
εταιρίας ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δε φέρει  ψηφιακή υπογραφή 
ούτε συντάχτηκε σύµφωνα µε το άρθρο 10 της διακήρυξης ως όφειλε. 
 

3) η απόρριψη της από 3/2/2017  και ώρα 14:21:25 µµ προδικαστική προσφυγή της 
εταιρίας «SEITANIDIS SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», καθώς: 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 (άρθρο 20) : «1. Οι επί της διεξαγωγής της 
δηµοπρασίας ενστάσεις κατατίθενται εις την επιτροπή που διενέργησε την δηµοπρασία 
ή εις τον δήµο ή την κοινότητα µέχρι και της εποµένης από της διεξαγωγής της 
δηµοπρασίας εργασίµου ηµέρας ή της εποµένης της ανακοινώσεως του 
αποτελέσµατος εις τις περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως των 
προσφορών, περί ων η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του παρόντος. Οι 
κατατιθέµενες εις τον δήµο ή την κοινότητα ενστάσεις πρωτοκολλούνται και 
διαβιβάζονται αυθηµερόν εις την επιτροπή που διενέργησε την δηµοπρασία. 2. Η 
επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει το πρακτικόν της δηµοπρασίας εις το δηµοτικόν ή 
κοινοτικό συµβούλιον, ευθύς µετά την παρέλευσή της κατά την προηγούµενη 
παράγραφο προθεσµίας δια την υποβολή ενστάσεων, µετά της επί τούτων γνώµης 
της.» 

Kατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 1,2,4 και 7 του ν.3886/2010(Α΄173) , σε 
συνδυασµό προς τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.1 του  Π∆ 18/1989(Α΄8) 
προσωρινή δικαστική προστασία παρέχεται µόνον έναντι εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων που εντάσσονται στην διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης, 
αφού µόνο τέτοιες πράξεις υπόκεινται σε προδικαστική προσφυγή (άρθρο  4 παρ.1 ν. 
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3886/2010) και µπορεί , εν συνεχεία (άρθρο 7 ν. 3886/2010), να αποτελέσουν 
παραδεκτώς αντικείµενο αιτήσεως ακυρώσεως. 

Όπως συνεπάγεται από το άρθρο 20 του Π∆ 28/80 και τους αντίστοιχους όρους της 
διακήρυξης , οι προτάσεις της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού τόσο κατά τον έλεγχο των 
τυπικών δικαιολογητικών συµµετοχής στον διαγωνισµό όσο και κατά την αξιολόγηση 
της οικονοµικής προσφοράς , έχουν χαρακτήρα γνωµοδότησης που απευθύνεται 
προς το αποφασίζον όργανο της αναθέτουσας αρχής. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω οι προτάσεις τον Επιτροπών ∆ιαγωνισµού δεν 
έχουν εκτελεστό χαρακτήρα και δεν υπόκεινται σε προδικαστική προσφυγή. 

Επειδή η προσφεύγουσα δεν άσκησε κατά του πρακτικού Νο1 και εντός της 
τασσόµενης εκ του Νόµου προθεσµίας την προβλεπόµενη ένσταση ( άρθρο 20 του 
Π∆28/80) 

Επειδή σύµφωνα µε τα παραπάνω η ασκηθείσα προδικαστική προσφυγή ασκήθηκε 
ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη 
καθώς δεν προσβάλλει εκτελεστή διοικητική πράξη της Αναθέτουσας Αρχής.  

 
4) η απόρριψη της προσφοράς και ο αποκλεισµός από τη συνέχιση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας για τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία 
«SEITANIDIS SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και µε α/α προσφοράς 
43372, καθώς  τα δικαιολογητικά συµµετοχής του ήταν ελλιπή, σύµφωνα µε το 
άρθρο 7.1. «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περ. 3 της διακήρυξης. 

5) η αποδοχή των προσφορών για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας 
των ακόλουθων οικονοµικών φορέων: 
� ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, και µε α/α προσφοράς 43017 

� ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ, και µε α/α 
προσφοράς 42779. 

� ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, και µε α/α προσφοράς 
43323 

Στις 7/3/2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30πµ, συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 
προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονοµικές προσφορές που 
υποβλήθηκαν στον υπ. αριθµ. 27394 ηλεκτρονικό διαγωνισµό. Η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο2 της 7/4/2017 που αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
«Στον Άγιο Στέφανο, στις 07/03/2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ., συνεδρίασε η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 111/12.04.2016 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει 
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ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 27394 ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό της υπ. αριθ. 1545/22995/24.08.2016 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, 
για την ανάθεση της  υπηρεσίας «∆απάνες φύλαξης κτηρίων , αρθ. 21 παρ. 11 του 
ν.3731/2008» συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 362.903,23€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 
87.096,77€ ήτοι συνολικής δαπάνης 450.000,00€, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή.  
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. 
Πρόεδρος , 

Αναπληρωµατικό Μέλος 
Καγιαλή Ελπίς 

2. Αναπληρωµατικό Μέλος Πατσάκας Επαµεινώνδας  

3. Αναπληρωµατικό Μέλος Χρυσαφογεώργη Μαρία  

 
 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ.αριθ. 1545/22995/24.08.2016 διακήρυξη 
του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάθεση της  υπηρεσίας φύλαξης κτηρίων και το νοµικό 
πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 
 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (http:www.eprocurement.gov.gr.) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 27394. Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
32/20.02.2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο 1 της 
επιτροπής αξιολόγησης, απορριφθήκαν οι ενστάσεις των συµµετεχόντων εταιρειών  
και αποφασίστηκε : α) ο αποκλεισµός από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας 
για τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία « SEITANIDIS SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» και µε α/α προσφοράς 43372, και β) η αποδοχή των προσφορών για τη 
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας των ακόλουθων οικονοµικών φορέων :  
 

1. ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, και µε α/α προσφοράς 43017 

2. ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ, και µε α/α 
προσφοράς 42779 

3. ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, και µε α/α προσφοράς 
43323 
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Έτσι ορίσθηκε συστηµικά ως  ηµεροµηνία για την αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών  η 7η Μαρτίου 2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πµ.  
 
Στις  7 Μαρτίου 2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πµ. η επιτροπή, για την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, 
(όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, 
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 27394 και διαπίστωσε ότι αφενός οι οικονοµικές 
προσφορές ήταν κλειδωµένες, αφετέρου είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία για τον 
αποκλεισµό της προσφοράς της εταιρίας επωνυµία « SEITANIDIS SECURITY 
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και µε α/α προσφοράς 43372, ώστε να µην 
αποσφραγιστεί η οικονοµική προσφορά της.  
 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόµενό των οικονοµικών προσφορών. Στη συνέχεια η Πρόεδρος 
και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του 
συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά την 
παραπάνω διαδικασία οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και 
συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Οικονοµική προσφορά» των 
προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο 
τους.  
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η επιτροπή  
διαπίστωσε ότι όλοι οι οικονοµικοί  φορείς είχαν υποβάλει οικονοµικές   προσφορές  
σύµφωνες µε το άρθρο 7.2 της διακήρυξης, παραθέτοντας πίνακες µε την ένδειξη 
«Ανάλυση οικονοµικής προσφοράς» καθώς και άλλα στοιχεία προς πληρέστερη 
τεκµηρίωση των οικονοµικών στοιχείων των προσφορών τους , τα οποία και 
επισυνάπτονται. 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή κατέγραψε τις ακόλουθες τιµές: 
 

 Συµµετέχουσες εταιρείες Αξία παροχής 

άνευ ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 24% 

(€) 

Αξία παροχής µε 

ΦΠΑ 

1 ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

303.313,62 72.795,27 376.108,89 
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 Συµµετέχουσες εταιρείες Αξία παροχής 

άνευ ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 24% 

(€) 

Αξία παροχής µε 

ΦΠΑ 

2 ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ 

338.806,34 81.313,52 420.119,86 

3 ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

318.049,20 76.331,81 394.381,01` 

 
   Στις 9 Μαρτίου 2017 η εταιρεία «ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ»  κατέθεσε µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας το 
επισυναπτόµενο υπόµνηµα προς την επιτροπή αξιολόγησης. Το οποίο δεν 
εξετάστηκε διότι σύµφωνα µε άρθρο 10 της διακήρυξης δεν είναι ούτε ένσταση ούτε 
προσφυγή. 
  

 

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού έχοντας υπόψη:  

 

1. το Π.∆. 28/80 

2. την υπ’ αριθ. 22995/1545/24.08.2016 διακήρυξη 

3. το Ν. 4046/2012 και την υπ’αριθ.πρωτ 4601/304/12.03.2012 ερµηνευτική 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης µε θέµα: « 
Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του 
ν.4046/2012.» 

4. τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών των εταιρειών 

 

προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση του διαγωνισµού για 
την  παροχή της υπηρεσίας : « ∆απάνες φύλαξης κτιρίων , αρθ.21 παρ.11 του 
ν.3731/2008»  την εταιρία, «ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (ΑΦΜ 998038860) και µε α/α προσφοράς 
συστήµατος «43017», για το ποσό των 303.313,62€ πλέον του αναλογούντος 
σωστού ΦΠΑ 24% δηλαδή ποσού 72.795,27€, ήτοι συνολικά ποσό  €376.108,89. 
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Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το 
οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.»  

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις: 
1. του Π∆ 28/80 
2.  την υπ’ αριθ. 22995/1545/24.08.2016 διακήρυξη 
3. του αρθρ. 21 παρ. 11 του Ν.3731/2008  
4. το άρθρο 72 του Ν.3852/2010,  
5. το Πρακτικό της Επιτροπής Νο2/7-4-2017 

 
 
Προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 
 
1. Η έγκριση του αριθµ. Νο2/7-4-2017 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 
2. Η κατακύρωση του διαγωνισµού για την παροχή της υπηρεσίας: «∆απάνες 
φύλαξης κτηρίων, αρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008», στην εταιρία «ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (ΑΦΜ 
998038860, ∆ΟΥ : ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ) και µε α/α προσφοράς συστήµατος «43017», που 
εδρεύει επί της οδού Πεντέλης 5, Τ.Κ. 10557 Αθήνα , αντί του ποσού των 
303.313,62€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% δηλαδή ποσού 72.795,27€, ήτοι 
συνολικά για το ποσό των €376.108,89. 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� Τις διατάξεις του Π∆ 28/80. 
� την υπ’ αριθ. 22995/1545/24.08.2016 διακήρυξη 
� του αρθρ. 21 παρ. 11 του Ν.3731/2008  
� το Πρακτικό της Επιτροπής Νο2/7-4-2017. 
� Την υπ’ αριθ. 32/20-2-2017 απόφαση της  οικονοµικής επιτροπής. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. Νο2/7-4-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 
παροχή της υπηρεσίας: «∆απάνες φύλαξης κτηρίων, αρθ. 21 παρ. 11 του 
ν.3731/2008». 
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2. Κατακυρώνει το διαγωνισµό για την παροχή της υπηρεσίας: «∆απάνες φύλαξης 
κτηρίων, αρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008», στην εταιρία «ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (ΑΦΜ 
998038860, ∆ΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ) και µε α/α προσφοράς συστήµατος «43017», που 
εδρεύει επί της οδού Πεντέλης 5, Τ.Κ. 10557 Αθήνα, αντί του ποσού των €303.313,62 
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% δηλαδή ποσού €72.795,27, ήτοι συνολικά για το 
ποσό των €376.108,89. 

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 

«∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Τσούκας Παναγιώτης 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Στάικος Θεόδωρος 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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