
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 1ην του μηνός  Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 

13:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6371/25-5-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,  

2. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, απόντα, 

3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη,    

4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,  

5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία,  

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο, απόντα, 

7. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, απούσα, ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος.  

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  4Ο Η.Δ. 

Έγκριση 3ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης του φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας: 

«Δαπάνες Φύλαξης Κτηρίων (άρθ. 21 παρ. 11 του Ν. 3731/2008)». 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Για την προστασία και ασφάλεια των κτηρίων, εγκαταστάσεων και σχολικών συγκροτημάτων του 

Δήμου, απαιτείται η παροχή της υπηρεσίας: «Δαπάνες φύλαξης κτηρίων (άρθρ. 21 παρ. 11 του Ν. 

3731/2008)», προϋπολογισμού 562.140,73 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% . 

Με την με αρ.320/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ρ1ΚΩΗ8-Ζ7Ν) εγκρίθηκε η 

διενέργεια ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας «Δαπάνες φύλαξης 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 149/1-6-2018 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 6839/6-6-2018 
τηλ.:  210 6794000  

fax:  210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: Ω812ΩΗ8-75Ρ



 

κτιρίων (άρθρο 21 παρ. 11 του N. 3731/2008)» για ένα (1) έτος, τους όρους του οποίου θα καθορίσει με 

απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ) και του Ν. 

4412/2016, σε βάρος του Κ.Α εξόδων 10.6278.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.  

Με την με αρ.31/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω02ΖΩΗ8-ΨΨ7) τροποποιήθηκε η 

με αρ.269/2017 απόφασή της (ΑΔΑ: 7ΘΤΠΩΗ8-ΙΒ2) και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 

των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, έτους 2018. 

Με την με αρ.54/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΟΔΟΩΗ8-ΘΔΦ), εγκρίθηκε η 

δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ποσού 216.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.10.6278.0001 με τίτλο: «Δαπάνες 

Φύλαξης Κτηρίων άρθρο 21 παρ.11 του ν.3731/2008 », του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του 

Δήμου οικονομικού έτους 2018 (ΑΑΥΣ:221/2018  με ΑΔΑ: ΩΙΣ5ΩΗ8-73Ρ), ενώ για το οικονομικό έτος 2019 θα 

προβλεφθεί αντίστοιχος Κ.Α. εξόδων.  

Με την με αρ.62/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης 

και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6Γ6ΚΩΗ8-Φ0Σ).  

Βάσει της ως άνω απόφασης, εκδόθηκε η υπ’ αρ.3733/23-3-2018 διακήρυξη Δημάρχου, η προκήρυξη 

της οποίας απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 23-3-2018 και 

δημοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24-3-2018, ημέρα Σάββατο. Στις 26-3-

2018  δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 18PROC002857621) και δημοσιοποιήθηκε ηλεκτρονικά με την 

ανάρτησή της στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας αύξοντα αριθμό συστήματος: 55558. Επιπλέον, η 

προκήρυξη του διαγωνισμού (περίληψη διακήρυξης) δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 18PROC002857128) 

και στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: Ω1ΩΒΩΗ8-Κ7Ζ).  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η: 23/04/2018 και ώρα: 17:00.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά»  έγινε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, ήτοι στις 27-04-2018 και ώρα 11.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 

οργάνων του Δήμου, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και διαδικασιών.  

Ακολούθως η αρμόδια Επιτροπή, συνέταξε και υπέβαλε για έγκριση το 1ο πρακτικό αποσφράγισης και 

το 2ο πρακτικό αξιολόγησης των ηλεκτρονικών φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

του ως άνω διαγωνισμού, το οποίο ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ.124/2018 απόφασή της 

(ΑΔΑ: 7ΜΙ1ΩΗ8-Ψ6Φ).  

Επιπροσθέτως, με την ως άνω απόφαση η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε : 

1. Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ΙΝΤΕΡΣΤΑΡ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, για τους λόγους 

http://www.promitheus.gov.gr/
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που αναλυτικά αναφέρονται στο 2o πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, στο εισηγητικό της 

απόφασης.  

2. Τη συνέχιση του διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή με την ηλεκτρονική αποσφράγιση 

και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της συμμετεχούσης εταιρείας ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ, στις 16/05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.  

Η εν λόγω απόφαση αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων στις 15/05/2018 . 

Σε εφαρμογή της ως άνω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, έγινε η ηλεκτρονική αποσφράγιση 

του φακέλου οικονομικής προσφοράς της συμμετεχούσης εταιρείας ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ κατά την καθορισθείσα ημερομηνία 

και ώρα, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Δήμου, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η αρμόδια Επιτροπή, προέβη στην αξιολόγηση της 

οικονομικής προσφοράς και συνέταξε το 3ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης του 

φακέλου οικονομικής προσφοράς της  ως άνω συμμετεχούσης εταιρείας, το οποίο υποβάλλει για έγκριση και 

έχει ως εξής: 

«Στο Ψυχικό, σήμερα 16-05-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00πμ , στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού 

Μαραθωνοδρόμου 95, στo γραφείo του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Φιλοθέης - Ψυχικού, συνεδρίασε η επιτροπή διενέργειας, αποσφράγισης προσφορών και αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που 

συστήθηκε με την υπ’ αριθ. 31/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, , 

προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ. 55558 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 3733/23-03-2018 διακήρυξης Δημάρχου, για την παροχή της υπηρεσίας 

«Δαπάνες Φύλαξης Κτηρίων (άρθ. 21 παρ. 11 του Ν. 3731/2008», προϋπολογισμού 562.140,73 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Χρήστος Μπέλλος 

2. Τακτικό Μέλος Αγγελική Λεονταρίτη 

3. Τακτικό Μέλος Παναγιώτης Μανθάτης 
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Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Την υπ’ αριθ. 3733/23-03-2018  διακήρυξη Δημάρχου, για την παροχή της υπηρεσίας «Δαπάνες 

Φύλαξης Κτηρίων (άρθ. 21 παρ. 11 του Ν. 3731/2008». 

2. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό. 

3. Τα προηγηθέντα πρακτικά Νο 1 και 2 (αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων 

δικαιολογητικών/τεχνικής προσφοράς, αντίστοιχα)  

4. Την υπ’ αριθμ 124/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία  εγκρίθηκαν 

πρακτικά Νο 1 και 2 (αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικών/τεχνικής προσφοράς, 

αντίστοιχα),  η συνέχιση του διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή με την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της συμμετεχούσης εταιρείας ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και 

ορίστηκε  ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων «οικονομικών προσφορών»  η 

Τετάρτη  16-05-2018 και ώρα :09:00πμ, προχώρησε στην διαδικασία για την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των φακέλων οικονομικών προσφορών. 

 Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, μέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης δεν ήταν δυνατή η 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και τα Μέλη της 

Επιτροπής καταχώρησαν διαδοχικά, ο κάθε ένας χωριστά, σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια 

τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι 

οικονομικές προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστημα των 

διαπιστευτηρίων από κάθε μέλος της Επιτροπής), οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και 

συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «οικονομική προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον 

η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.  

 Αναφορικά με το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής οικονομικής προσφοράς με α/α συστήματος: 93431 

που υποβλήθηκε από την εταιρεία ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, η οποία κρίθηκε αποδεκτή, η Επιτροπή επισημαίνει ότι αυτή 

περιελάμβανε διάφορα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία, οι ονομασίες των οποίων εξήχθησαν από το 

σύστημα και έχουν, αναλυτικά, ως εξής: 

              

Επωνυμία Προμηθευτή: ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Α/Α Συστήματος: 55558 

Τίτλος - Αριθμός Διακήρυξης: Δ/ΞΗ 3733/23-03-2018 

Αριθμός Προσφοράς: 93431 
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙ

ΚΟ 

01 ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

01 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

01 ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

02 ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

ΜΙΣΘΩΝ 

02 ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ 

02 ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

ΜΙΣΘΩΝ.pdf 

ΟΧΙ 

03 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2018-2017 03 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2018-2017 03 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2018-

2017.pdf 

ΟΧΙ 

04 ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 04 ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 04 ΕΝΟΡΚΗ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ.pdf 

ΟΧΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά τα συνημμένα αρχεία και την οικονομική προσφορά της ως άνω 

εταιρείας σε σχέση με τις  απαιτήσεις  και τα σχετικά εδάφια της υπ’ αριθ. διακήρυξης Δημάρχου.  

 Συγκεκριμένα εξετάστηκαν αναλυτικά: 

 Τα ηλεκτρονικά αρχεία που έχει επισυνάψει στην οικονομική προσφορά της. 

 Το ηλεκτρονικό αρχείο της οικονομικής προσφοράς  

   Από την εξέταση αυτή των παραπάνω διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα όπως παρουσιάζονται 

στους κάτωθι πίνακες κατ’ αντιστοιχία των ανωτέρω  :  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Α/Α 

Α/Α 

Γρα

μ. 

ΕΙΔΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Η ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

1  1 79713000-

5  

Υπηρεσίες 

Απροσδιόρισ. 1 446522.83 446.522,8

3 

2

4 

107.165,4

8 

553.688,31 
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Α/Α 

Α/Α 

Γρα

μ. 

ΕΙΔΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Η ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

φύλαξης 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 446.522,8

3 

 107.165,4

8 

553.688,31 

 

Από την εξέταση της ηλεκτρονικής οικονομικής προσφοράς της συμμετέχουσας εταιρείας αναφορικά με:  

 τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία,  

 την εκτύπωση της οικονομικής της προσφοράς, 

τεκμηριώνεται η συμμόρφωση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ σε σχέση με τις απαιτήσεις της υπ’ 

αριθ. 3733/23-03-2018   διακήρυξης Δημάρχου και κρίνεται αποδεκτή.  

Βάσει των ανωτέρω, η επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της ανάδειξης της εταιρείας ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ως προσωρινού 

αναδόχου του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Δαπάνες 

Φύλαξης Κτηρίων (άρθ. 21 παρ. 11 του Ν. 3731/2008», έναντι του ποσού των 446.522,83 € χωρίς Φ.Π.Α., 

που με την προσθήκη του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο συνολικό ποσόν των 553.688,31 €, δεδομένου ότι η τεχνική 

προσφορά και το επιχειρηματικό σχέδιο καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τους 

όρους της διακήρυξης, η δε προσφερόμενη τιμή είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού της μελέτης και 

συμφέρουσα για το Δήμο». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1ε του άρθρου 72 του Ν.3852/2010:  

«Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. 

Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, 

διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των 

δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς 

ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες». 

 

 Βάσει των ανωτέρω, καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνουν: 

1. Το 3ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης του φακέλου «Οικονομική Προσφορά» του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας: «Δαπάνες 

Φύλαξης Κτηρίων (άρθ. 21 παρ. 11 του Ν. 3731/2008)». 

ΑΔΑ: Ω812ΩΗ8-75Ρ



 

2. Την ανάδειξη της εταιρείας: «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με  το διακριτικό τίτλο «STARGUARD Ε.Π.Ε» ως προσωρινού 

αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας: 

«Δαπάνες Φύλαξης Κτηρίων (άρθ. 21 παρ. 11 του Ν. 3731/2008)». 

 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις του άρθρ. 21 παρ. 11 του Ν. 3731/2008, 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ) και του Ν. 4412/2016, 

5. Την υπ’ αριθμ.320/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

6. Τις υπ’ αρ.31/2018, 54/2018, 62/2018, 124/2018 και 269/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

7. Την υπ’ αριθμ. 3733/23-3-2018 διακήρυξη Δημάρχου, 

8. Το από 16-5-2018 3ο Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

1. Το 3ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης του φακέλου «Οικονομική Προσφορά» του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας: «Δαπάνες 

Φύλαξης Κτηρίων (άρθρ. 21 παρ. 11 του Ν. 3731/2008)». 

2. Την ανάδειξη της εταιρείας: «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με  το διακριτικό τίτλο «STARGUARD Ε.Π.Ε» ως προσωρινού 

αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας: 

«Δαπάνες Φύλαξης Κτηρίων (άρθρ. 21 παρ. 11 του Ν. 3731/2008)». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 149/2018 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 13ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

1ην Ιουνίου 2018. 

Ψυχικό, 6-6-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

ΑΔΑ: Ω812ΩΗ8-75Ρ
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