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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 18185 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος                                                                                                    
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 
                                                              
  

  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
ΘΕΜΑ : 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%. 
 
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  
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: 
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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 
 
 
Με την 95/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ο διαγωνισµός για την παροχή 
της υπηρεσίας: «∆απάνες φύλαξης κτηρίων, αρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008», 
κατακυρώθηκε 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. 
 
Στις 26/05/2017 κατατέθηκε µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.η εµπρόθεσµη προδικαστική προσφυγή της εταιρείας περιορισµένης 
ευθύνης µε την επωνυµία «ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΠΕ- Ιδιωτική Επιχείρηση 
Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας», κατά 1) του Νο2/7-4-2017  Πρακτικού της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών του ∆ήµου ∆ιόνυσου και 2) Της 
υπ΄ αριθ. 95/2017 Απόφασης της 9ης-5-2017 της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία  
κρίνεται βάσιµη αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και αναφέρει:  
 
 
 
 

«ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 
Της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ 
ΕΠΕ- Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας», που εδρεύει στη 
Μεταµόρφωση Αττικής, οδός Αναγεννήσεως αρ. 50, νοµίµως εκπροσωπούµενης. 

Κ Α Τ Α 
1) Του υπ΄ αριθ. Νο2/7-4-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών του ∆ήµου ∆ιόνυσου και 
2) Της υπ΄ αριθ. 95/2017 Απόφασης της 9ης-5-2017 της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου ∆ιόνυσου µε θέµα την κατακύρωση αποτελέσµατος του ∆ηµόσιου Ανοικτού 
Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού (Αρ. ∆ιακήρυξης 22995/2017) για την παροχή της 
υπηρεσίας δαπάνες φύλαξης κτηρίων, αρθ. 21 παρ. 11 του ν. 3731/2008, η οποία 
αφού έλαβε υπόψη το υπ΄ αριθ. Νο2/7-4-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών του ∆ήµου ∆ιόνυσου αποφάσισε οµόφωνα και ενέκρινε 
την αρχική κατακύρωση αποτελέσµατος του ∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού, στην εταιρεία «ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (ΑΦΜ 998038860, ∆.Ο.Υ ΣΤ΄ΑΘΗΝΩΝ), 
η οποία κατέθεσε τη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο πρακτικό 
Νο2 της 7ης/4/2014 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών και µε 
συνολικό ποσό εξ ευρώ 303.313,62€ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% δηλαδή ποσού 
εξ ευρώ 72.795,27, ήτοι συνολικά το ποσό των €376.108,89 , καθώς και κάθε άλλης 
συναφούς προγενέστερης ή µεταγενέστερης πράξης. 

............................................... 
Προσφεύγουµε και ενιστάµεθα κατά της ως άνω Απόφασης, µε την οποία εγκρίθηκε η 
αρχική κατακύρωση, που διαλαµβάνεται στο ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου ∆ιόνυσου, δυνάµει της οποίας 
αποφασίστηκε η κατακύρωση του ως άνω διαγωνισµού στην εταιρεία «ΡΑΠΤΗ 
ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». 
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ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Με την µε αριθ. πρωτ. 22995/2016 ∆ιακήρυξη Προκηρύξατε τη διενέργεια ∆ηµόσιου 
Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών 
φύλαξης των κτηρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου προϋπολογισµού 450.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 
Στο διαγωνισµό αυτόν, συµµετείχε, µεταξύ άλλων και η εταιρεία µας, µε την υποβολή 
πλήρους φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς 
αναρτηµένη στο σύστηµα ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Στο πλαίσιο του ως άνω διαγωνισµού κατά την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών των συνδιαγωνιζόµενων εταιρειών, ήτοι 
την 7η-3-2017 και µετά από έλεγχο που πραγµατοποιήσαµε στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 
διαπιστώσαµε ότι οι υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές των συναγωνιζόµενων 
εταιρειών δεν ήταν ορθές και νόµιµες µε βάση τη διακήρυξη και τις οικείες διατάξεις 
τις οποίες όµως η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου σας δεν έλαβε υπόψη µε 
αποτέλεσµα να εγκρίνει το υπ’ αριθ. 2/7-4-2017 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, δυνάµει του οποίου η εν λόγω Επιτροπή εισηγείτο την κατακύρωση του 
εν λόγω ∆ιαγωνισµού στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». 
 
Με την παρούσα προσφυγή παραθέτουµε τις πραγµατικές και νόµιµες αιτιάσεις µας ως 
προς την ακύρωση της προαναφερόµενης υπ΄ αριθ. 95/2017 Απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου σας µε σκοπό την κατακύρωση του ως άνω 
διαγωνισµού στην εταιρεία µας. 
 
ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 
 
Ενιστάµεθα και προσφεύγουµε κατά της ως άνω Αποφάσεως και Πρακτικού 
αντίστοιχα, για τους παρακάτω ορισµένους, νόµιµους και βάσιµους λόγους:  
 
Ι. Η 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  
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην διέπουσα τον εν λόγω διαγωνισµό ∆ιακήρυξη 
(22995/24-08-2016), και συγκεκριµένα στο άρθρο 4, τρίτη παράγραφο, της τεχνικής 
έκθεσης προβλέπεται ότι: «Στον υποφάκελο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ επί ποινή 
αποκλεισµού, θα πρέπει να υπολογίζεται αναλυτικά το κόστος του έργου και να 
απεικονίζεται µε σαφήνεια ο υπολογισµός της δαπάνης». Εν προκειµένω, έπειτα 
από σχετικό έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών της εν λόγω 
συνδιαγωνιζόµενης εταιρείας και συγκεκριµένα σύµφωνα µε τον πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», 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. Το ίδιο δε συµβαίνει και µε τον υπολογισµό του ετήσιου κόστους της ως 
άνω εταιρείας!! Ως εκ τούτου η οικονοµική προσφορά της εν λόγω εταιρείας πρέπει να 
απορριφθεί.  
 
Β. Λανθασµένος υπολογισµός του ετήσιου µισθολογικού κόστους  
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Έπειτα από έλεγχο της υποβληθείσας οικονοµικής προσφοράς παρατηρήσαµε 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). 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€ 

 
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.  
 
 
Γ. Μη λήψη υπόψη της απαιτούµενης προϋπηρεσίας των φυλάκων 
 
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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II. Η εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY ΕΠΕ» 
 
Α. Λανθασμένος υπολογισμός του ετήσιου μισθολογικού κόστους 
 
Έπειτα από σχετικό έλεγχο της υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς της 

συνδιαγωνιζόμενης εταιρίας «ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY ΕΠΕ» διαπιστώσαμε 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 ΑΡΓΙΑΣ  

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

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€ πλέον αναλογούντος 
ΦΠΑ και ειδικότερα: 
 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ: 323.162,28€ 

ΚΟΣΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ PATROL: 69.320,04€ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 16.134,97€ 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ: 6.774,59€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 415.391,88€ 
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Β. Μη λήψη υπόψη της απαιτούµενης προϋπηρεσίας των φυλάκων 
 
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 ελάχιστος νόµιµος µισθός για τους υπαλλήλους άνω των 25 ετών 
µε τριετή προϋπηρεσία, ανέρχεται στο ποσό των 644,69 ευρώ. Εν προκειµένω, η 
συνδιαγωνιζόµενη εταιρεία, σε ευθεία αντίθεση µε τα προβλεπόµενα στο νόµο και 
στην διέπουσα τον εν λόγω 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. 
 
Γ. Μη τήρηση επί ποινή αποκλεισµού διάταξης της διακήρυξης 
 
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. 
 
Για τους ανωτέρω λόγους αιτούµεθα όπως απορριφθούν οι οικονοµικές προσφορές 
των ως άνω εταιρειών ως µη σύννοµες και αποκλειστούν αυτές από τον εν λόγω 
διαγωνισµό, και όπως κατακυρωθεί αυτός στην εταιρεία µας. 
 
Επειδή η εταιρεία µας έχει πρόδηλο έννοµο συµφέρον να προσφύγει κατά της υπ΄ 
αριθ. 95/2017 Απόφασης της 8ης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
∆ιόνυσου, δυνάµει της οποίας εγκρίθηκε το υπ’ αρ. Νο2/7-4-2017 Πρακτικό της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών του ∆ήµου ∆ιόνυσου και 
 Επειδή η προσφυγή µας αυτή είναι νόµιµη, βάσιµη και αληθινή. 

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΖΗΤΟΥΜΕ 
 

Την αποδοχή της παρούσας, µε σκοπό: 
Α. Την ακύρωση της υπ΄ αριθ. 95/2017 Απόφασης της 8ης Συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιόνυσου και του υπ’ αρ. Νο2/7-4-2017 Πρακτικού 
της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών του ∆ήµου ∆ιόνυσου µε την 
οποία αποφασίστηκε η αρχική κατακύρωση του ∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού (αρ. ∆ιακήρυξης 22995/16) στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΡΑΠΤΗ 
ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». 
 
Β. Την απόρριψη για τους ανωτέρω αναλυτικά νόµιµους και βάσιµους ισχυρισµούς 
των οικονοµικών προσφορών των εταιρειών: 1) «ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ », 2) «ALPHA 
ΑΣΠΙΣ SECURITY ΕΠΕ», και  
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Γ. Την εκ νέου έκδοση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 

Διαγωνισμών του Δήμου Διόνυσου και με βάση αυτό την έκδοση εκ νέου αποφάσεως της 

Οικονομικής Προσφοράς του Δήμου Διόνυσου με σκοπό την αρχική κατακύρωση του ως 

άνω διαγωνισμού (αρ. Διακ. 22995/16) στην εταιρεία μας, ως υποβάλλουσα την 8 μοναδική 

νόμιμη, ορθή και χαμηλότερη οικονομική προσφορά σε μηνιαία βάση και στο σύνολο του 

έργου έναντι όλων των συνδιαγωνιζόμενων εταιρειών. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Από την εξέταση της ανωτέρω προδικαστικής προσφυγής έχουµε να παρατηρήσουµε 
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»  
 
Αναφορικά µε την: 
 
 
 
( 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. 



8 

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 περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε 
ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά 
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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€ 

 
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. 
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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 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.».  
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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 ΑΡΓΙΑΣ  

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

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» καταγράφουµε τα ακόλουθα:  
 

• 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€. 
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• 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» 

 
 
(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.» 

 

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 (ΑΔΑ:Β44ΘΛ-8ΔΠ)  

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 
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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 :  
• «ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
• «ΠΙΝΑΚΑ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) PATROL ΦΥΛΑΞΗ 8 ΩΡΗ 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ  (22:00-06:00) 365 ΗΜΕΡΕΣ 
• 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 (ΑΔΑ:Β44ΘΛ-8ΔΠ), στηρίζεται στον Ν.4046/12 (ΦΕΚ 28/Α/14-02-2012). 

 
 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν, των άρθρων το άρθρο 72 του 

Ν.3852/10, και το Π∆ 28/1980 προτείνεται: 

 

να απορριφθεί ως αβάσιµη στο σύνολο της η προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 

παρ. 6 του Ν.3886/2010 (αριθµ. Πρωτ. 16120/31-05-2017) της εταιρίας  «ΙΝΤΕΡ 

ΣΤΑΡ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΠΕ- Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας»  η οποία 

στρέφεται κατά: 

1) Του υπ΄ αριθ. Νο2/7-4-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών του ∆ήµου ∆ιόνυσου και 

2) Της υπ΄ αριθ. 95/2017 Απόφασης της 9ης-5-2017 της Οικονοµικής Επιτροπής  

καθώς κατά το σκεπτικό της παρούσης εισήγησης, όπως αυτό αναλυτικά εκτίθεται 
ανωτέρω αυτή είναι αβάσιµη.  
 
Ειδικότερα , η προσφορά της εταιρίας  «ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 

 
• 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 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. 

• Σύµφωνα µε την µε την οικεία διακήρυξη  Περιεχόµενα (υπο)φακέλου 
«Οικονοµική Προσφορά» ... Η αναγραφή της τιµής σε Ευρώ, µπορεί να 
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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. 

• 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. 

• 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.  

• 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  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. 
• 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 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» 
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• 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 (ΑΔΑ:Β44ΘΛ-8ΔΠ)  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 

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 (ΑΔΑ:Β44ΘΛ-8ΔΠ), στηρίζεται στον Ν.4046/12 (ΦΕΚ 28/Α/14-02-2012). 

 
 
 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη 
Συν.  

1. Η αριθµ. πρωτ. 16120/31-05-2017 προδικαστική προσφυγή  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


