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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..11η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 20ης-6-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..153/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..11η/20-6-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .20η Ιουνίου 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. ..18211/16-6-2017.. 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 πρακτικού Νο 4 της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Παροχή 
Υπηρεσίας Εργασίας Οδοκαθαρισµού και λήψη σχετικής απόφασης». 

� ΘΕΜΑ 2ο: «Προδικαστική προσφυγή της εταιρίας «ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ 
ΕΠΕ Ιδιωτική επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας» ΚΑΤΆ Της 95/2017 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για τη κατακύρωση της υπηρεσίας: 
«∆απάνες φύλαξης κτηρίων, αρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008», συνολικού 
προϋπολογισµού 450.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%» . 

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
µειοδότη συνοπτικού διαγωνισµού για την «παροχή υπηρεσιών Ηχητική και 
Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση  Πρακτικών  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου για την προµήθεια υπηρεσίας καθαρισµού (αποψίλωση) οικοπέδων και 
κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2480,00€ για παροχή 
οικονοµικών στοιχείων υπαλλήλων του ∆ήµου µας που έχουν συνταξιοδοτηθεί από 
την εταιρεία ADP ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΡΝΙ∆ΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για την 
Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα Οδήγησης, Πιστοποιητικό 
Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), Κάρτα Ηλεκτρονικού Ταχογράφου)». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Μεταφοράς 
Ογκωδών Απορριµµάτων»». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού της 8ης 
Ιουνίου 2017 για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΕ 
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ΠΑΡΟ∆ΙΕΣ Ο∆ΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ∆.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ», προϋπολογισµού 
25.000,00€ (µε ΦΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 
2017, καθώς και έγκριση µελέτης, των όρων διακήρυξης και ορισµός επιτροπής για 
την διεξαγωγή ∆ηµόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
τροφίµων για το κοινωνικό παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, τεχνικής µελέτης και όρων 
διακήρυξης της “Παροχής Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε 
εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις” του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο ∆Σ κ. Τσούκας προσήλθε µετά την ψήφιση του 4ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 
 Ο ∆Σ κ. Κωστάκης δεν συµµετείχε στη συζήτηση του 1ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης ως µέλος της Ε∆. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..153/2017.. 
 

� ΘΕΜΑ 2ο: «Προδικαστική προσφυγή της εταιρίας «ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ 
ΕΠΕ Ιδιωτική επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας» ΚΑΤΆ Της 95/2017 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για τη κατακύρωση της υπηρεσίας: 
«∆απάνες φύλαξης κτηρίων, αρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008», συνολικού 
προϋπολογισµού 450.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%» . 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΛΟΓΟΙ: Mε την εν θέµατι προσφυγή που κατατέθηκε 
στις 26/05/2017 µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ η προσφεύγουσα συµµετέχουσα και µη αναδειχθείσα στον διαγωνισµό 
εταιρεία ζητεί  την ακύρωση του Νο2/7.4.07 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών του ∆ήµου ∆ιόνυσου και της υπ΄ αριθ. 95/9.5.2017 
Απόφασης κατακύρωσης της Οικονοµικής Επιτροπής, ζητεί την ακύρωση του 
προσβαλλόµενου πρακτικού µε το οποίο προτάθηκε ως προκρινόµενη και 
συµφέρουσα η προσφορά της συµµετέχουσας-συνδιαγωνιζόµενης και της απόφασης 

ΑΔΑ: 7Α8ΣΩ93-ΜΟ0



 

3 

της Ο.Ε που ενέκρινε και επικύρωσε το εν λόγω πρακτικό κατακυρώνοντας τον 
διαγωνισµό υπερ της προταθείσας µε αυτό εταιρείας.  
Η ανωτέρω προσφυγή υποβλήθηκε εµπρόθεσµα (αρ………….) και στη συνέχεια 
κατατέθηκε και στον ∆ήµο µε αρ.πρωτ. ………. εξεταζοµένης περαιτέρω ως προς την 
ουσία της .  
 
Με τους λόγους της προσφυγής και κατ’ εκτίµηση του περιεχοµένου τους, η 
προσφεύγουσα φαίνεται επιπροσθέτως να προσβάλει και την προηγηθείσα υπ’αρ. 
32/17 ΑΟΕ µε την οποία έγινε δεκτό το Νο 1 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης  
και  κρίθηκαν ως πληρούσες τις προϋποθέσεις του διαγωνισµού  ενώ δεν τις 
πληρούσαν οι συµµετέχουσες-συνδιαγωνιζόµενες εταιρείες   α) ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΕΕ και β) ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY ΕΠΕ προταθείσης της συνέχισης της τελικής 
συµµετοχής τους στη διαγωνιστική διαδικασία µαζί µε την προσφεύγουσα, καθώς 
παραπονείται για πληµµέλειες και των δυο εταιρειών και  περαιτέρω προβάλλει ότι 
κακώς και µη νοµίµως αξιολογήθηκε ως η πλέον συµφέρουσα η προσφορά της εν τέλει 
αναδειχθείσας καθώς θα έπρεπε να είχε ήδη αποκλεισθεί.  
Ειδικότερα µε την  προσφυγή της  για µεν την (α) εταιρεία προβάλλει ακυρότητα της 
συµµετοχής της λόγω  i) ασάφειας του τρόπου υπολογισµού της δαπάνης ii) λανθα-
σµένου υπολογισµού του ετήσιου µισθολογικού κόστους ii)µη λήψη υπόψη της 
απαιτούµενης προϋπηρεσίας των φυλάκων, για δε την (β) τους ίδιους i & ii και 
πρόσθετα ως iii λόγο την µη τήρηση επι αποκλεισµού διάταξη του αρ. 7 και δη 7.2.4 της 
διακήρυξης. 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ:  
 
Με την υπ' αριθµ. 52/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  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. 
 
Με την υπ' αριθµ. 242/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 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. 22995/1545/24-08-2016 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 .  
  
Με την 32/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκαν: 
  
α)  η έγκριση του Νο1/17-01-2017  Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 
 β)  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». 
γ)  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  
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δ)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, και 
ε) 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 
 
EΠΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ:  
 
Eπι ενός εκάστου των προβαλλοµένων λόγων λεκτέα τα ακόλουθα: 
 
 
Ι. Για την εταιρεία µε την επωνυµία «ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και δ.τ «SECURITY GROUP 1»  
 
 
( Α). Ασαφής τρόπος υπολογισµού της δαπάνης η προδικαστική προσφυγή 
αναφέρει : «....διαπιστώσαµε ότι η εν λόγω εταιρεία ενώ υπολογίζει και αναλύει το 
µηνιαίο κόστος νυχτερινής φύλαξης στο ποσό των 2.874,81€ και το µηνιαίο κόστος 
νυχτερινής φύλαξης για τις Κυριακές και Αργίες στο ποσό των 2.172,49€, το άθροισµα 
των οποίων είναι 5.074,30€, εν συνεχεία αποτυπώνει ως συνολικό µηνιαίο κόστος το 
ποσό των 18.157,88 ευρώ, χωρίς να αναλύει και να απεικονίζει µε σαφήνεια τον 
υπολογισµό του ως άνω ποσού (δαπάνης), όπως προβλέπεται επί ποινή 
αποκλεισµού, δυνάµει του προλεχθέντος άρθρου της διακήρυξης..........» 
 
Σύµφωνα,  µε το άρθρο4° ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του παραρτήµατος 
της οικείας διακήρυξης η οικονοµική προσφορά « επι ποινή αποκλεισµού, θα πρέπει 
να υπολογίζεται αναλυτικά το κόστος του έργου και να απεικονίζεται µε σαφήνεια ο 
υπολογισµός της δαπάνης: 
 
Α) Της φύλαξης και φρούρησης των δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων σε 8ωρη 
καθηµερινή βάση, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας 365 ηµέρες το χρόνο (ωράριο 
22:00-06:00) µε 9 Patrol συν ένα εποπτικό. 
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Β) Η Συνολική ∆απάνη της Καθαρής Αξίας, το ΦΠΑ αυτής και το Συνολικό Ποσό µε 
ΦΠΑ το οποίο αποτελεί και το Σύνολο της Οικονοµικής Προσφοράς του υποψηφίου. 

[για το λόγο αυτό παρατίθεται και ο ακόλουθος πίνακας].  

 

Σύµφωνα µε την υποβληθείσα οικονοµική προσφορά της εταιρίας «ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και δ.τ 
«SECURITY GROUP 1» : 
 
Υπολογίζει το µηνιαίο κόστος προσαύξησης νυχτερινής φύλαξης (καθηµερινής), στο 
ποσό των 2.874,82€ (στρογγυλοποίηση σε δύο δεκαδικά ψηφία) και αντίστοιχα το 
ποσό των 2.172,50€ (στρογγυλοποίηση σε δύο δεκαδικά ψηφία), το µηνιαίο κόστος 
προσαύξησης νυχτερινής απασχόλησης για Κυριακές και Αργίες, το άθροισµα των 
οποίων ανέρχεται στο ποσό των 5.047,32€ και όχι στα 5.074,30€. 
 
Το συνολικό ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΛΑΚΑ PATROL της εταιρίας «ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και δ.τ «SECURITY 
GROUP 1» : αθροίζεται στο ποσό των 18.157,88€, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 
«ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», και προκύπτει αφενός από το άθροισµα 
του µηνιαίου κόστους προσαύξησης νυχτερινής φύλαξης (καθηµερινής) -2.874,82€- 
συν το µηνιαίο κόστος προσαύξησης νυχτερινής απασχόλησης της Κυριακές και 
Αργίες - 2.172,50€- και αφετέρου, συν του ποσού των -13.110,56€- το οποίο 
απεικονίζεται στον ίδιο πίνακα. 
(Β). Λανθασµένος υπολογισµός του ετήσιου µισθολογικού κόστους η 
προδικαστική προσφυγή αναφέρει : «... ότι η εν λόγω εταιρεία έχει υπολογίσει το 
«Κόστος ώρας καθηµερινής» στα 5,62€ (σύµφωνα µε τον πίνακα που έχει υποβάλλει 
µε τίτλο «ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ» και τον αύξοντα 
αριθµό 11)...............» 
 
Σύµφωνα µε την µε την οικεία διακήρυξη  Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική 
Προσφορά» ... Η αναγραφή της τιµής σε Ευρώ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και 
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περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους 
υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία. προς τα 
άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω 
εάν είναι µικρότερο του πέντε. 
 
Σύµφωνα µε την υποβληθείσα οικονοµική προσφορά της εταιρίας «ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και δ.τ 
«SECURITY GROUP 1»  και στη γραµµή 11 το κόστος ώρας καθηµερινής 
υπολογίζεται στα 5,61853386364 € (το ποσό αναγράφεται στον εν λόγω πίνακα µε 
περισσότερα των δύο δεκαδικών ψηφίων ακριβώς για την ακρίβεια των υπολογισµών 
που ακολουθούν, ως ενδιάµεσος υπολογισµός.  
 
Επιπροσθέτως, η εταιρία «ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΠΕ- Ιδιωτική Επιχείρηση 
Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας» αναφέρει: 
 
Εποµένως, από τις προσαυξήσεις που θα πρέπει να υπολογισθούν για το κόστος 
νυχτερινής καθηµερινής ώρας και νυχτερινής Κυριακής-Αργίας προκύπτουν τα κάτωθι 
ποσά: 
 
 5,62€ 

25% ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ 5.62€χ1,25=7,025€ 

100% ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ 5,62€χ2=11,24€ 
 
 
Εν συνεχεία η ως άνω εταιρεία υπολογίζει ότι:  
 
 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ  

25% ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ 2.046,66 

100% ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ 386,66 
 
 
Εκ των ανωτέρω στοιχείων, όπως αυτά απεικονίζονται στην προσκοµιζόµενη 
οικονοµική προσφορά της συνδιαγωνιζόµενης εταιρείας, θα έπρεπε να προκύπτει ότι 
το µηνιαίο και ετήσιο κόστος υπολογίζεται ως εξής: 
 
 ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

25% 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ 

7.025€Χ2.046,66ώρες=14.377,
78€ 

14.377,78€ χ 
12µήνες=172.533,36€ 

100% 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
ΑΡΓΙΑΣ  

11,24Χ386,66ώρες=4.346,05€ 4.346,05€ χ 12µήνες= 
52.152,60€ 

ΣΥΝΟΛΟ 18.723,83€ 224.685,96€ 
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Συνάγεται δε σαφώς εκ των ως άνω υπολογισµών ότι, το συνολικό ετήσιο 
µισθολογικό κόστος, ανέρχεται στο ποσό των 224.685,96 € εν αντιθέσει µε το ποσό 
των 217.894,61€ το οποίο δηλώνει η συνδιαγωνιζόµενη εταιρεία, και το οποίο, 
σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία, είναι κάτω του νόµιµου µισθολογικού κόστους.  
 
 
Η εταιρία «ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και δ.τ «SECURITY GROUP 1» στον πίνακα 
«ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», υπολογίζει τις ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ για το 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ 25% (22:00-06:00) Patrol φύλαξης:(307ηµέρες * 80ώρες/12 
µήνες)=2.046,66.  
Σηµειώνουµε ότι οι 80 ώρες =8 ώρες *10 άτοµα. 
Συνεπώς, 2.046,666 ώρες * 5,61853386364 (κόστος ώρας καθηµερινής) = 
11.499,2622 * 25% = 2.874,8156€. 
 
Η εταιρεία «ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και δ.τ «SECURITY GROUP 1» στο σηµείο αυτό, 
υπολογίζει, µόνο την µηνιαία προσαύξηση 25% για τη νυχτερινή απασχόληση, και όχι 
το σύνολο του µηνιαίου κόστους (κόστος µήνα καθηµερινής µε επιπλέον την 
προσαύξηση 25% για τη νυχτερινή απασχόληση) αφού το κόστος µήνα καθηµερινής 
υπολογίζεται στο ποσό των 13.110,57€ και αθροίζεται στη συνέχεια. 
 
Επίσης, στον πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», η εταιρεία  
υπολογίζει,  ανεξάρτητα την µηνιαία προσαύξηση 100% για τη νυχτερινή 
απασχόληση, τις Κυριακές και τις Αργίες, στο πεδίο ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ 
100% Patrol φύλαξης, στο ποσό των 2.172,50€ (µε στρογγυλοποίηση σε δύο 
δεκαδικά ψηφία), το συγκεκριµένο ποσό προκύπτει ως εξής: 
 
386,666 ώρες Χ 5,61853386364 (κόστος ώρας καθηµερινής) = 2.172,4960€ 
 
Οι 386,666 ώρες προκύπτουν ως εξής: 58 ηµέρες [(52 Κυριακές και 6 Αργίες) Χ 80 
ώρες ] / 12 µήνες. 
 
 
(Γ). Μη τήρηση επί ποινή αποκλεισµού διάταξης της διακήρυξης η προδικαστική 
προσφυγή αναφέρει : «.....Μη λήψη υπόψη της απαιτούµενης προϋπηρεσίας των 
φυλάκων.....»'',  
 
Σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά , Κεφ. Α΄, Προγραµµα Φύλαξης,  η εταιρία 
«ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και δ.τ «SECURITY GROUP 1» αναφέρει ότι «οι φύλακες που θα 
χρησιµοποιηθούν, θα είναι άνω των 25 ετών,  θα έχουν προϋπηρεσία 3 (τριών) ετών, 
κατοχυρωµένη µετά την 14/02/12 και βάσει του νόµου 4046/12 δεν υπάγονται στο 
επόµενο µισθολογικό κλιµάκιο των 644,69€». 
 
Σύµφωνα µε το Ν.4046/12 (ΦΕΚ 28/Α/14-02-2012) και το αρθρ. 4 της αριθµ. 
4601/304/12-03-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας  & Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Α∆Α:Β44ΘΛ-8∆Π)  αναφέρεται «Από 14-02-12, και µέχρι το ποσοστό της ανεργίας 
να διαµορφωθεί κάτω του 10%, αναστέλλεται η εφαρµογή όρων συλλογικών 
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συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, Υπουργικών Αποφάσεων ή 
διοικητικών πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα, που προβλέπουν αύξηση των 
αποδοχών των εργαζοµένων, δηλαδή των µισθών ή ηµεροµισθίων ή του βασικού 
µισθού, περιλαµβανοµένων της υπηρεσιακής ωρίµανσης καθώς και του επιδόµατος 
πολυετίας, χρόνου εργασίας, τριετίας, πενταετίας κλπ.».  
 
 
 
 
ΙΙ. Για την εταιρεία µε την επωνυµία «ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY ΕΠΕ» 
 
(Α). Λανθασµένος υπολογισµός του ετήσιου µισθολογικού κόστους 
 
Η εταιρία «ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΠΕ- Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής 
Υπηρεσιών Ασφαλείας» αναφέρει: 
 
«......ότι η εν λόγω εταιρεία υπολογίζει το «Κόστος ώρας καθηµερινής» στο ποσό των 
5,62€ (σύµφωνα µε τον πίνακα που έχει υποβάλλει µε τίτλο «Υπάλληλοι άνω των 25 
ετών – Υπολογισµός κόστους για κάθε ένα PATROL για 8ωρη (22:00-06:00) φύλαξη 
365 ηµέρες»). Επιπλέον, από τις απαιτούµενες εκ του νόµου προσαυξήσεις για το 
κόστος νυχτερινής καθηµερινής ώρας αλλά και της νυχτερινής Κυριακής-Αργίας 
προκύπτει ότι: 
 
 
 5,62€ 

25% ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ 5.62€χ1,25=7,025€ 

100% ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ 5,62€χ2=11,24€ 
 
 
Εν συνεχεία η ως άνω εταιρεία υπολογίζει ότι:  
 
 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ  

25% ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ 2.533 

100% ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ 812,8 
 
 
Συνεπώς, εκ των ανωτέρω στοιχείων, θα έπρεπε λογικώς να προκύπτει ότι το µηνιαίο 
και ετήσιο κόστος υπολογίζεται ως εξής:  
 
 ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

25% 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ 

7.025€Χ2.533ώρες=17.794,32
€ 

17.794,32€ χ 
12µήνες=213.531,84€ 

100% 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

11,24Χ812,8ώρες=9.135,87€ 4.346,05€ χ 12µήνες= 
109.630,64€ 
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ΑΡΓΙΑΣ  

ΣΥΝΟΛΟ 26.930,19€ 323.162,28€ 
Εποµένως, σύµφωνα µε τα προλεχθέντα το συνολικό ετήσιο µισθολογικό κόστος θα 
έπρεπε να ανέρχεται στο ποσό των 323.162,28€ και όχι στο ποσό των 225.819,60€ 
το οποίο δηλώνει λανθασµένα η εν λόγω εταιρεία, και για το οποίο δεν προκύπτει µε 
σαφήνεια ο τρόπος υπολογισµού του. 
 
Συνεπώς, αποτυπώνοντας στον κάτωθι πίνακα τον ορθό υπολογισµό του συνολικού 
ετήσιου µισθολογικού κόστους προκύπτει ότι η εταιρεία ξεπερνάει τον 
προϋπολογισµό της διακήρυξης, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 362.903,22€ 
.......» 
 
 
Σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά της εταιρίας «ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY 
ΕΠΕ» προκύπτουν  τα ακόλουθα:  
 

1) στον υπολογισµό κόστους για κάθε ένα PATROL για 8ΩΡΗ (22:00-06:00) 
ΦΥΛΑΞΗ 365 ΗΜΕΡΕΣ προκύπτει ότι το «Κόστος ώρας Α (χωρίς εργοδοτικές 
εισφορές ) [γραµµή 10] ισούται µε 4,50€. 

2) ο υπολογισµός του µηνιαίου κόστους «ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ 25% (22:00-06:00) Patrol 
φύλαξης υπολογίζεται 4,50€ [στρογγυλοποίηση δύο δεκαδικών , µε ανάλυση 
4,4973983€], συνεπώς  4,4973983€ * 2533ώρες= 11.391,91€ 

3) η προσαύξηση νυχτερινού 25% γίνεται έµµεσα κατωτέρο [γραµµή 11] στη 
γραµµή «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ & 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ    

4) όµοιος τρόπος υπολογισµού έχει ακολουθηθεί και για τον υπολογισµό του 
κόστους «100% ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ» 

 
 
(Β). Μη λήψη υπόψη της απαιτούµενης προϋπηρεσίας των φυλάκων 
 
Η εταιρία «ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΠΕ- Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής 
Υπηρεσιών Ασφαλείας» αναφέρει: 
 
«Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 παράγραφος 2, της Τεχνικής Έκθεσης 
της εν λόγω διακήρυξης αναφέρεται ότι: «Για τον προϋπολογισµό της ετήσιας 
δαπάνης έχουν ληφθεί υπόψη οι αµοιβές του προσωπικού που έχουν υπολογισθεί µε 
βάση την Εθνική Γενική Συλλογική σύµβαση Εργασίας για προσωπικό άνω των 25 
ετών µε µία τριετία, …….». Εκ των ανωτέρω, αλλά και λαµβανοµένου υπόψη του Ν. 
4046/2012 και της ΠΥΣ 6/2012, ο κατώτατος µισθός για τους υπαλλήλους άνω των 25 
ετών µε τριετή προϋπηρεσία, ανέρχεται στο ποσό των 644,69 ευρώ. Εν προκειµένω, 
η συνδιαγωνιζόµενη εταιρεία, σε αντίθεση µε όσα προβλέπονται εκ του νόµου αλλά 
και τα προβλεπόµενα στην διέπουσα τον διαγωνισµό διακήρυξη, υπολογίζει µη ορθά 
και νόµιµα την οικονοµική της προσφορά µε µισθό 586,08 ευρώ, ο οποίος είναι 
χαµηλότερος του ελαχίστου νόµιµου µισθού υπαλλήλου άνω των 25 ετών και µε 3ετή 
προϋπηρεσία (644,69 €) και ως εκ τούτου τυγχάνει απορριπτέα.» 
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Σύµφωνα µε το Ν.4046/12 (ΦΕΚ 28/Α/14-02-2012) και το αρθρ. 4 της αριθµ. 
4601/304/12-03-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας  & Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Α∆Α:Β44ΘΛ-8∆Π)  αναφέρεται «Από 14-02-12, και µέχρι το ποσοστό της ανεργίας 
να διαµορφωθεί κάτω του 10%, αναστέλλεται η εφαρµογή όρων συλλογικών 
συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, Υπουργικών Αποφάσεων ή 
διοικητικών πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα, που προβλέπουν αύξηση των 
αποδοχών των εργαζοµένων, δηλαδή των µισθών ή ηµεροµισθίων ή του βασικού 
µισθού, περιλαµβανοµένων της υπηρεσιακής ωρίµανσης καθώς και του επιδόµατος 
πολυετίας, χρόνου εργασίας, τριετίας, πενταετίας κλπ.». 

 
 

(Γ). Μη τήρηση επί ποινή αποκλεισµού διάταξης της διακήρυξης 
 
Η εταιρία «ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΠΕ- Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής 
Υπηρεσιών Ασφαλείας» αναφέρει: «Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7, της εν 
λόγω διακήρυξης και συγκεκριµένα στη υποπερίπτωση 7.2.4 αναφέρεται ότι: «….Τα 
παραπάνω στοιχεία πρέπει να δηλώνονται στον προαναφερθέντα πίνακα «Ανάλυση 
Οικονοµικής Προσφοράς», µε ποινή αποκλεισµού όπως προβλέπει το άρθρο 68 
του νόµου 3863/2010 (Α' 115), όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 22 του ν. 
4144/2013 (Α' 88)». Εν προκειµένω, ουδέν από τα απαιτούµενα από την διακήρυξη 
και τον νόµο στοιχεία δεν έχει αποτυπωθεί στην Οικονοµική Προσφορά της 
συνδιαγωνιζόµενης εταιρείας. Επιπροσθέτως, η εν λόγω εταιρεία δεν έχει υποβάλλει 
ως υποχρεούται, την σύµβαση στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι της, αντ΄ αυτού 
έχει υποβάλλει µια ερµηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης.»  

 
 

Η οικονοµική προσφορά της «ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY ΕΠΕ» περιλαµβάνει :  
1. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
2. «ΠΙΝΑΚΑ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) PATROL ΦΥΛΑΞΗ 8 

ΩΡΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ  (22:00-06:00) 365 ΗΜΕΡΕΣ 
3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ PATROL ΓΙΑ 8ΩΡΗ (22:00-06:00) 

ΦΥΛΑΞΗ 365 ΗΜΕΡΕΣ 
 
Η αριθµ. 4601/304/12-03-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας  & Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Α∆Α:Β44ΘΛ-8∆Π), στηρίζεται στον Ν.4046/12 (ΦΕΚ 28/Α/14-02-2012). 

 
 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη το αρ. 72 του Ν.3852/10, και το Π∆ 

28/1980, προκύπτει αφενός ότι µη νοµίµως και απαραδέκτως ως εκπρόθεσµη η 

εξεταζοµένη προσφυγή στρέφεται και κατά της  προηγηθείσας µε αρ. 32/17 ΑΟΕ και 

του επικυρωθέντος µε αυτήν πρακτικού λόγω του κεχωρισµένου και της αυτοτέλειας 
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των σταδίων της διαδικασίας όντας εξάλλου παντελώς αβάσιµη σύµφωνα µε όσα 

αναπτύχθηκαν παραπάνω αναλυτικά στο σκεπτικό και προτείνεται: 

να απορριφθεί ως αβάσιµη στο σύνολό της η  εξεταζόµενη  προδικαστική προσφυγή 

της εταιρίας  «ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΠΕ- Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής 

Υπηρεσιών Ασφαλείας»  καθώς από το σύνολο των στοιχείων προκύπτει εδραία ότι η 

προσφορά της προκριθείσας και τελικώς αναδειχθείσας εταιρείας  «ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 

 
1. Υπολογίζει το µηνιαίο κόστος προσαύξησης νυχτερινής φύλαξης 

(καθηµερινής), στο ποσό των 2.874,82€ (στρογγυλοποίηση σε δύο δεκαδικά 
ψηφία) και αντίστοιχα το ποσό των 2.172,50€ (στρογγυλοποίηση σε δύο 
δεκαδικά ψηφία), το µηνιαίο κόστος προσαύξησης νυχτερινής απασχόλησης 
για Κυριακές και Αργίες, το άθροισµα των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 
5.047,32€ και όχι στα 5.074,30€. 

 
2. Το συνολικό ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΛΑΚΑ PATROL της εταιρίας αθροίζεται στο ποσό 

των 18.157,88€, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», και προκύπτει αφενός από το άθροισµα του 
µηνιαίου κόστους προσαύξησης νυχτερινής φύλαξης (καθηµερινής) -
2.874,82€- συν το µηνιαίο κόστος προσαύξησης νυχτερινής απασχόλησης της 
Κυριακές και Αργίες - 2.172,50€- και αφετέρου, συν του ποσού των -
13.110,56€- το οποίο απεικονίζεται στον ίδιο πίνακα. 

3. Σύµφωνα µε την µε την οικεία διακήρυξη  Περιεχόµενα (υπο)φακέλου 
«Οικονοµική Προσφορά» ... Η αναγραφή της τιµής σε Ευρώ, µπορεί να 
γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον 
χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία. προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 
ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο 
του πέντε. 

4. Σύµφωνα µε την υποβληθείσα οικονοµική προσφορά της εταιρίας  και στη 
γραµµή 11 το κόστος ώρας καθηµερινής υπολογίζεται στα 5,61853386364 € 
(το ποσό αναγράφεται στον εν λόγω πίνακα µε περισσότερα των δύο 
δεκαδικών ψηφίων ακριβώς για την ακρίβεια των υπολογισµών που 
ακολουθούν, ως ενδιάµεσος υπολογισµός. 

5. Η εταιρία  στον πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», 
υπολογίζει τις ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ για το ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ 25% (22:00-06:00) Patrol 
φύλαξης:(307ηµέρες * 80ώρες/12 µήνες)=2.046,66.  

6. Σηµειώνουµε ότι οι 80 ώρες =8 ώρες *10 άτοµα. 
7. Συνεπώς, 2.046,666 ώρες * 5,61853386364 (κόστος ώρας καθηµερινής) = 

11.499,2622 * 25% = 2.874,8156€. 
8. Η εταιρεία  στο σηµείο αυτό, υπολογίζει, µόνο την µηνιαία προσαύξηση 25% 

για τη νυχτερινή απασχόληση, και όχι το σύνολο του µηνιαίου κόστους (κόστος 
µήνα καθηµερινής µε επιπλέον την προσαύξηση 25% για τη νυχτερινή 
απασχόληση) αφού το κόστος µήνα καθηµερινής υπολογίζεται στο ποσό των 
13.110,57€ και αθροίζεται στη συνέχεια. 
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9. Επίσης, στον πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», η εταιρεία  
υπολογίζει,  ανεξάρτητα την µηνιαία προσαύξηση 100% για τη νυχτερινή 
απασχόληση, τις Κυριακές και τις Αργίες, στο πεδίο ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
ΑΡΓΙΑΣ 100% Patrol φύλαξης, στο ποσό των 2.172,50€ (µε στρογγυλοποίηση 
σε δύο δεκαδικά ψηφία), το συγκεκριµένο ποσό προκύπτει ως εξής: 

10. 386,666 ώρες Χ 5,61853386364 (κόστος ώρας καθηµερινής) = 2.172,4960€ 
11. Οι 386,666 ώρες προκύπτουν ως εξής: 58 ηµέρες [(52 Κυριακές και 6 Αργίες) 

Χ 80 ώρες ] / 12 µήνες. 
12. Σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά , Κεφ. Α΄, Προγραµµα Φύλαξης,  η 

εταιρία «ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και δ.τ «SECURITY GROUP 1» αναφέρει ότι «οι 
φύλακες που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι άνω των 25 ετών,  θα έχουν 
προϋπηρεσία 3 (τριών) ετών, κατοχυρωµένη µετά την 14/02/12 και βάσει του 
νόµου 4046/12 δεν υπάγονται στο επόµενο µισθολογικό κλιµάκιο των 
644,69€». 

13. Σύµφωνα µε το Ν.4046/12 (ΦΕΚ 28/Α/14-02-2012) και το αρθρ. 4 της αριθµ. 
4601/304/12-03-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας  & Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Α∆Α:Β44ΘΛ-8∆Π)  αναφέρεται «Από 14-02-12, και µέχρι το 
ποσοστό της ανεργίας να διαµορφωθεί κάτω του 10%, αναστέλλεται η 
εφαρµογή όρων συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, 
Υπουργικών Αποφάσεων ή διοικητικών πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα, 
που προβλέπουν αύξηση των αποδοχών των εργαζοµένων, δηλαδή των 
µισθών ή ηµεροµισθίων ή του βασικού µισθού, περιλαµβανοµένων της 
υπηρεσιακής ωρίµανσης καθώς και του επιδόµατος πολυετίας, χρόνου 
εργασίας, τριετίας, πενταετίας κλπ.».  

 
 
 
 
 
Η προσφορά της εταιρίας «ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY ΕΠΕ» 

 
� στον υπολογισµό κόστους για κάθε ένα PATROL για 8ΩΡΗ (22:00-06:00) 

ΦΥΛΑΞΗ 365 ΗΜΕΡΕΣ προκύπτει ότι το «Κόστος ώρας Α (χωρίς εργοδοτικές 
εισφορές ) [γραµµή 10] ισούται µε 4,50€. 

� ο υπολογισµός του µηνιαίου κόστους «ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ 25% (22:00-06:00) Patrol 
φύλαξης υπολογίζεται 4,50€ [στρογγυλοποίηση δύο δεκαδικών , µε ανάλυση 
4,4973983€], συνεπώς  4,4973983€ * 2533ώρες= 11.391,91€ 

� η προσαύξηση νυχτερινού 25% γίνεται έµµεσα κατωτέρο [γραµµή 11] στη 
γραµµή «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ & 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ    

� όµοιος τρόπος υπολογισµού έχει ακολουθηθεί και για τον υπολογισµό του 
κόστους «100% ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ» 

� Σύµφωνα µε το Ν.4046/12 (ΦΕΚ 28/Α/14-02-2012) και το αρθρ. 4 της αριθµ. 
4601/304/12-03-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας  & Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Α∆Α:Β44ΘΛ-8∆Π)  αναφέρεται «Από 14-02-12, και µέχρι το 
ποσοστό της ανεργίας να διαµορφωθεί κάτω του 10%, αναστέλλεται η 
εφαρµογή όρων συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, 
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Υπουργικών Αποφάσεων ή διοικητικών πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα, 
που προβλέπουν αύξηση των αποδοχών των εργαζοµένων, δηλαδή των 
µισθών ή ηµεροµισθίων ή του βασικού µισθού, περιλαµβανοµένων της 
υπηρεσιακής ωρίµανσης καθώς και του επιδόµατος πολυετίας, χρόνου 
εργασίας, τριετίας, πενταετίας κλπ.». 

� Η οικονοµική προσφορά της «ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY ΕΠΕ» περιλαµβάνει :  
1. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
2. «ΠΙΝΑΚΑ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) PATROL ΦΥΛΑΞΗ 8 

ΩΡΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ  (22:00-06:00) 365 ΗΜΕΡΕΣ 
3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ PATROL ΓΙΑ 8ΩΡΗ (22:00-06:00) 

ΦΥΛΑΞΗ 365 ΗΜΕΡΕΣ 
� Η αριθµ. 4601/304/12-03-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας  & 

Κοινωνικής Ασφάλισης (Α∆Α:Β44ΘΛ-8∆Π), στηρίζεται στον Ν.4046/12 (ΦΕΚ 
28/Α/14-02-2012). 

 
Εποµένως τα περι του αντιθέτου προβαλλόµενα από την προσφεύγουσα παρίστανται 
παντελώς αβάσιµα και απορριπτέα όντας απολύτως νόµιµο και βάσιµο το Νο2 
πρακτικό αξιολόγησης και η εν συνεχεία µε αρ.95/17 ΑΟΕ κατακύρωσης του 
αποτελέσµατος της προκείµενης δηµοπρασίας εισηγούµενοι την απόρριψη της 
προσφυγής.  
 
                                   

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 
αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Τις διατάξεις του Π∆ 28/1980 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
� Θεωρώντας ότι µη νοµίµως και απαραδέκτως ως εκπρόθεσµη η εξεταζοµένη 

προσφυγή στρέφεται και κατά της  προηγηθείσας µε αρ. 32/17 ΑΟΕ και του 
επικυρωθέντος µε αυτήν πρακτικού λόγω του κεχωρισµένου και της 
αυτοτέλειας των σταδίων της διαδικασίας όντας εξάλλου παντελώς αβάσιµη 
σύµφωνα µε όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω αναλυτικά στο σκεπτικό 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 1 ΛΕΥΚΗ 

 
Ο ∆Σ κος Κοντάκης δήλωσε λευκή ψήφο. 
 

Απορρίπτει ως αβάσιµη στο σύνολό της την  εξεταζόµενη  προδικαστική προσφυγή 

της εταιρίας «ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΠΕ- Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής 

Υπηρεσιών Ασφαλείας»  καθώς από το σύνολο των στοιχείων προκύπτει εδραία ότι η 
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προσφορά της προκριθείσας και τελικώς αναδειχθείσας εταιρείας  «ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»: 

 
1. Υπολογίζει το µηνιαίο κόστος προσαύξησης νυχτερινής φύλαξης 

(καθηµερινής), στο ποσό των 2.874,82€ (στρογγυλοποίηση σε δύο δεκαδικά 
ψηφία) και αντίστοιχα το ποσό των 2.172,50€ (στρογγυλοποίηση σε δύο 
δεκαδικά ψηφία), το µηνιαίο κόστος προσαύξησης νυχτερινής απασχόλησης 
για Κυριακές και Αργίες, το άθροισµα των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 
5.047,32€ και όχι στα 5.074,30€. 

 
2. Το συνολικό ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΛΑΚΑ PATROL της εταιρίας αθροίζεται στο ποσό 

των 18.157,88€, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», και προκύπτει αφενός από το άθροισµα του 
µηνιαίου κόστους προσαύξησης νυχτερινής φύλαξης (καθηµερινής) -
2.874,82€- συν το µηνιαίο κόστος προσαύξησης νυχτερινής απασχόλησης της 
Κυριακές και Αργίες - 2.172,50€- και αφετέρου, συν του ποσού των -
13.110,56€- το οποίο απεικονίζεται στον ίδιο πίνακα. 

3. Σύµφωνα µε την µε την οικεία διακήρυξη  Περιεχόµενα (υπο)φακέλου 
«Οικονοµική Προσφορά» ... Η αναγραφή της τιµής σε Ευρώ, µπορεί να 
γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον 
χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία. προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 
ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο 
του πέντε. 

4. Σύµφωνα µε την υποβληθείσα οικονοµική προσφορά της εταιρίας  και στη 
γραµµή 11 το κόστος ώρας καθηµερινής υπολογίζεται στα 5,61853386364 € 
(το ποσό αναγράφεται στον εν λόγω πίνακα µε περισσότερα των δύο 
δεκαδικών ψηφίων ακριβώς για την ακρίβεια των υπολογισµών που 
ακολουθούν, ως ενδιάµεσος υπολογισµός. 

5. Η εταιρία  στον πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», 
υπολογίζει τις ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ για το ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ 25% (22:00-06:00) Patrol 
φύλαξης:(307ηµέρες * 80ώρες/12 µήνες)=2.046,66.  

6. Σηµειώνουµε ότι οι 80 ώρες =8 ώρες *10 άτοµα. 
7. Συνεπώς, 2.046,666 ώρες * 5,61853386364 (κόστος ώρας καθηµερινής) = 

11.499,2622 * 25% = 2.874,8156€. 
8. Η εταιρεία  στο σηµείο αυτό, υπολογίζει, µόνο την µηνιαία προσαύξηση 25% 

για τη νυχτερινή απασχόληση, και όχι το σύνολο του µηνιαίου κόστους (κόστος 
µήνα καθηµερινής µε επιπλέον την προσαύξηση 25% για τη νυχτερινή 
απασχόληση) αφού το κόστος µήνα καθηµερινής υπολογίζεται στο ποσό των 
13.110,57€ και αθροίζεται στη συνέχεια. 

9. Επίσης, στον πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», η εταιρεία  
υπολογίζει,  ανεξάρτητα την µηνιαία προσαύξηση 100% για τη νυχτερινή 
απασχόληση, τις Κυριακές και τις Αργίες, στο πεδίο ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
ΑΡΓΙΑΣ 100% Patrol φύλαξης, στο ποσό των 2.172,50€ (µε στρογγυλοποίηση 
σε δύο δεκαδικά ψηφία), το συγκεκριµένο ποσό προκύπτει ως εξής: 

10. 386,666 ώρες Χ 5,61853386364 (κόστος ώρας καθηµερινής) = 2.172,4960€ 
11. Οι 386,666 ώρες προκύπτουν ως εξής: 58 ηµέρες [(52 Κυριακές και 6 Αργίες) 

Χ 80 ώρες ] / 12 µήνες. 
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12. Σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά , Κεφ. Α΄, Προγραµµα Φύλαξης,  η 
εταιρία «ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και δ.τ «SECURITY GROUP 1» αναφέρει ότι «οι 
φύλακες που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι άνω των 25 ετών,  θα έχουν 
προϋπηρεσία 3 (τριών) ετών, κατοχυρωµένη µετά την 14/02/12 και βάσει του 
νόµου 4046/12 δεν υπάγονται στο επόµενο µισθολογικό κλιµάκιο των 
644,69€». 

13. Σύµφωνα µε το Ν.4046/12 (ΦΕΚ 28/Α/14-02-2012) και το αρθρ. 4 της αριθµ. 
4601/304/12-03-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας  & Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Α∆Α:Β44ΘΛ-8∆Π)  αναφέρεται «Από 14-02-12, και µέχρι το 
ποσοστό της ανεργίας να διαµορφωθεί κάτω του 10%, αναστέλλεται η 
εφαρµογή όρων συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, 
Υπουργικών Αποφάσεων ή διοικητικών πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα, 
που προβλέπουν αύξηση των αποδοχών των εργαζοµένων, δηλαδή των 
µισθών ή ηµεροµισθίων ή του βασικού µισθού, περιλαµβανοµένων της 
υπηρεσιακής ωρίµανσης καθώς και του επιδόµατος πολυετίας, χρόνου 
εργασίας, τριετίας, πενταετίας κλπ.».  

 
 
Η προσφορά της εταιρίας «ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY ΕΠΕ» 

 
� στον υπολογισµό κόστους για κάθε ένα PATROL για 8ΩΡΗ (22:00-06:00) 

ΦΥΛΑΞΗ 365 ΗΜΕΡΕΣ προκύπτει ότι το «Κόστος ώρας Α (χωρίς εργοδοτικές 
εισφορές ) [γραµµή 10] ισούται µε 4,50€. 

� ο υπολογισµός του µηνιαίου κόστους «ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ 25% (22:00-06:00) Patrol 
φύλαξης υπολογίζεται 4,50€ [στρογγυλοποίηση δύο δεκαδικών , µε ανάλυση 
4,4973983€], συνεπώς  4,4973983€ * 2533ώρες= 11.391,91€ 

� η προσαύξηση νυχτερινού 25% γίνεται έµµεσα κατωτέρο [γραµµή 11] στη 
γραµµή «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ & 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ    

� όµοιος τρόπος υπολογισµού έχει ακολουθηθεί και για τον υπολογισµό του 
κόστους «100% ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ» 

� Σύµφωνα µε το Ν.4046/12 (ΦΕΚ 28/Α/14-02-2012) και το αρθρ. 4 της αριθµ. 
4601/304/12-03-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας  & Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Α∆Α:Β44ΘΛ-8∆Π)  αναφέρεται «Από 14-02-12, και µέχρι το 
ποσοστό της ανεργίας να διαµορφωθεί κάτω του 10%, αναστέλλεται η 
εφαρµογή όρων συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, 
Υπουργικών Αποφάσεων ή διοικητικών πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα, 
που προβλέπουν αύξηση των αποδοχών των εργαζοµένων, δηλαδή των 
µισθών ή ηµεροµισθίων ή του βασικού µισθού, περιλαµβανοµένων της 
υπηρεσιακής ωρίµανσης καθώς και του επιδόµατος πολυετίας, χρόνου 
εργασίας, τριετίας, πενταετίας κλπ.». 

� Η οικονοµική προσφορά της «ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY ΕΠΕ» περιλαµβάνει :  
1. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

2. «ΠΙΝΑΚΑ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) PATROL ΦΥΛΑΞΗ 8 
ΩΡΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ  (22:00-06:00) 365 ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΔΑ: 7Α8ΣΩ93-ΜΟ0



 

16 

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ PATROL ΓΙΑ 8ΩΡΗ (22:00-06:00) 
ΦΥΛΑΞΗ 365 ΗΜΕΡΕΣ 

� Η αριθ. 4601/304/12-03-2012 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας  & 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Α∆Α:Β44ΘΛ-8∆Π), στηρίζεται στον Ν.4046/12 (ΦΕΚ 
28/Α/14-02-2012). 

 
Εποµένως τα περί του αντιθέτου προβαλλόµενα από την προσφεύγουσα παρίστανται 
παντελώς αβάσιµα και απορριπτέα όντας απολύτως νόµιµο και βάσιµο το Νο2 
πρακτικό αξιολόγησης και η εν συνεχεία µε αρ.95/17 ΑΟΕ κατακύρωσης του 
αποτελέσµατος της προκείµενης δηµοπρασίας.  

 
                    

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. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
3. Στάικος Θεόδωρος. 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
5. Κοντάκης Κυριάκος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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