
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..3η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 20ης-2-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..32/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..3η/20-2-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .20η Φεβρουαρίου 2017.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..9:30.. 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. ..4662/16-2-2017.. 
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: «1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  
Ο.Ε. 2017». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2017». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου ∆΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2016». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το ο.ε. 2017 στις ∆ηµοτικές 
Κοινότητες του   ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. έτους 
2017». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  δηµοσίευση συνοπτικής 
κατάστασης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017» . 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) και  διάθεση 
των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017» . 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  αµοιβές ορκωτού 
ελεγκτή-εκκαθαριστή και λογιστών για ολοκλήρωση διαδικασιών εκκαθάρισης 
∆ηµοτικών Επιχειρήσεων» . 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση  δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της ετήσιας 
συνδροµής έτους 2017 στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ».  
ΘΕΜΑ 10ο: «∆έσµευση και διάθεση πίστωσης σε βάρος  του προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την   δηµοσίευση αποφάσεων  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο79 παρ. 4 
Ν. 3463/2006 ∆ΚΚ)». 
ΘΕΜΑ 11ο: «1) Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, 
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ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» και 2)Έγκριση ανάδειξης προσωρινών 
Αναδόχων» 

� ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικού Νο1 και γνωµοδοτήσεων επί ενστάσεων 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 13ο: «Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για  παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε 
φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων- εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών)» 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών και 
Αντλιοστασίων του ∆ήµου»» 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2017 
για τα συνεχιζόµενα έργα και µελέτες του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 3.000,00€ για έξοδα 
δηµοσιεύσεων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Οικονοµικού Έτους 
2017» 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  προϋπολογισµό 
του ∆ήµου ο.ε. 2017, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & 
∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης 
του εξοπλισµού του λογισµικού και των εφαρµογών ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Παραίτηση από ένδικα µέσα». 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος   
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
5. Στάικος Θεόδωρος  
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
7. Κοντάκης Κυριάκος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..32/2017.. 
 

� ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικού Νο1 και γνωµοδοτήσεων επί ενστάσεων 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
.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

29/08/2016 29/08/2016 10/10/2016 
& ΩΡΑ 15:00 

 
 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 

ΑΔΑ: Ω8ΥΓΩ93-8ΥΜ



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 

 
 
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συνέταξε το 
Πρακτικό Νο1 της 17/01/2017 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, 
σύµφωνα µε το οποίο:  
  
«Στον Άγιο Στέφανο, στις 14/10/2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.30, συνεδρίασε η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 111/12.04.2016 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει 
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€  
 
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  
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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. Η καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 10/10/2016 και ώρα 
15:00µµ. και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  είναι η 
14/10/2016 και ώρα 11:00πµ. 
Στη συνέχεια 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 ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως 
«κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό και µε 
τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τις παρακάτω εταιρείες:   
 
 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 

 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόµενό των προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη 
της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των 
προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα 
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διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά την παραπάνω 
διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι 
υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε 
αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.  
 
Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν 
αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 9), αυτοί θα 
αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι 
προσφορές είχαν λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς 
α/α συστήµατος : 
 

 Συµµετέχουσες εταιρείες Α/Α  προσφοράς 

συστήµατος 

Αριθ. Πρωτ. 

Έντυπη Υποβολή  

1 ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

43017 27963/07.10.2016 

2 ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ 

42779 28271/11.10.2016 

3 SEITANIDIS SECURITY 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

43372 28483/12.10.2016 

4 ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

43323 28473/12.10.2016 
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Το Τµήµα Προµηθειών µε το αριθ. πρωτ. 33353/30.11.2016 έγγραφο του ζήτησε από 
το ΣΕΠΕ χορήγηση πιστοποιητικών πράξεων επιβολής προστίµων (σύµφωνα µε την 
33/2016 πράξη του VII τµήµατος του ελεγκτικού συνεδρίου) των ανωτέρω εταιρειών 
το οποίο απάντησε , ότι το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών 
Καθαρισµού ή/και Φύλαξης» βρίσκεται σε διαδικασία σύστασής και δεν είναι εφικτή η 
χορήγηση πιστοποιητικών και µπορούν οι εταιρείες να προσκοµίσουν ένορκη 
βεβαίωση , περί µη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίµου για 
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας. 
Στη συνέχεια ζητήθηκε από τις εταιρείες , οι οποίες δεν είχαν προσκοµίσει την εν 
λόγω  ένορκη βεβαίωση  µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ αίτηµα 
στο οποίο και ανταποκρίθηκαν πλήρως.        
 
Από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, των υποβληθέντων δικαιολογητικών 
και τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή (Παράρτηµα Α) όσο και σε έντυπη, 
η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:  

 

1. Η συµµετέχουσα  εταιρία µε την επωνυµία «ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» υπέβαλλε τόσο σε ηλεκτρονική 
µορφή όσο και σε έντυπη µορφή το σύνολο το σύνολο των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών του διαγωνισµού εµπρόθεσµα.  

 

2. Η συµµετέχουσα  εταιρία µε την επωνυµία «ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ» υπέβαλλε τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε 
έντυπη µορφή το σύνολο το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών του 
διαγωνισµού εµπρόθεσµα.  

 

3. Η συµµετέχουσα  εταιρία µε την επωνυµία «SEITANIDIS SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» επί ποινή αποκλεισµού, δεν υπέβαλλε πιστοποιητικό περί µη 
καταθέσεως αιτήσεως για υπαγωγή σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και 
πιστοποιητικό περί µη καταθέσεως αιτήσεως ανοίγµατος διαδικασίας συνδιαλλαγής-
εξυγίανσης του άρθρου 99 του ΠτΚ, σύµφωνα µε το άρθρο 7.1. «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής» περ. 3 της διακήρυξης . 

 

4. Η συµµετέχουσα  εταιρία µε την επωνυµία «ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» υπέβαλλε τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυπη µορφή το 
σύνολο το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών του διαγωνισµού εµπρόθεσµα.  

 

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή  

 

1.  την 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 

2. την απόρριψη της προσφοράς  και αποκλεισµό 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. 

  

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το 
οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.» 

 Το ανωτέρω Πρακτικό αναρτήθηκε στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ στις 
24/01/2017  και οι συµµετέχοντες ενηµέρωθηκαν σχετικά µέσω αυτής αυθηµερόν, 
ήτοι στις 24/01/2017 και ώρα 16:08:03µµ. την ίδια ηµέρα. 
 
Κατά του Πρακτικού κατατέθηκαν οι ακόλουθες ενστάσεις: 
 
Α.  Στις 25/01/2017  και ώρα 18:25:50 µµ η εµπρόθεσµη ένσταση της εταιρίας 
«ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σύµφωνα µε την οποία: 
 
«Σας ενηµερώνουµε ότι η εταιρεία µας υποβάλει ένσταση κατά της απόφασης της 
επιτροπής ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ  ΑΡΙΘ. 1 ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : « ∆ΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ , αρθ.21 παρ. 11 του ν3731/2008» 
(Αρ. Απόφασης ∆ηµάρχου 1545/22995/24.08.2016) διότι : 1. Η εταιρεία SECURITY 
GROUP 1 ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. χρησιµοποιεί το ειδικό ηλεκτρονικό σύστηµα 
(stick) WM-5000T+ όπως αναφέρει στο έγγραφό της ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
το οποίο δεν είναι σύστηµα συλλογής και µετάδοσης δεδοµένων περιπολίας 
πραγµατικού χρόνου (Real time). Στο άρθρο 7 της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού στην 
σελίδα 9 της Τεχνικής προσφοράς ενότητα 3 αναφέρεται ότι ο ανάδοχος πρέπει να 
έχει την δυνατότητα ελέγχου των φυλάκων και των Patrol σε πραγµατικό χρόνο επί 
ποινή αποκλεισµού. 2. Τόσο η εταιρεία SECURITY GROUP 1 όσο και η εταιρεία 
INTERSTAR SECURITY έχουν χαρακτηρίσει εµπιστευτικά ένα σύνολο εγγράφων τα 
οποία δεν αποτελούν τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα βάσει του άρθρου 34 του Νόµου 
4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) και θα έπρεπε για την διαφάνεια της διαδικασίας 
µετά το δικό σας ηλεκτρονικό αίτηµα συµπληρωµατικών πληροφοριών µέσω 
ΕΣΗ∆ΗΣ στις 21/11/2016 15:04:29, να έχουν αποχαρακτηρίσει τα αρχεία ή να έχουν 
ενηµερώσει εντός τριών εργάσιµων ηµερών σύµφωνα µε το δικό σας µήνυµα µε 
ποιες διατάξεις έχουν χαρακτηρίσει τα επιµέρους αρχεία συµµετοχής στο διαγωνισµό 
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ως εµπιστευτικά. Από την κονσόλα διαχείρισης του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ βλέπουµε 
ότι µόνο η εταιρεία µας ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY ΕΠΕ και η εταιρεία SEITANIDIS 
SECURITY ΕΠΕ απάντησαν στο αίτηµά σας. Παρακαλούµε την επιτροπή για την 
διαφάνεια της διαδικασίας να ζητήσει να αποχαρακτηριστούν ή να αποχαρακτηρίσει 
από εµπιστευτικά τα αρχεία τα οποία δεν αποτελούν τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα 
έτσι ώστε να µην θίγονται τα έννοµα συµφέροντα της εταιρείας µας δίνοντας την 
δυνατότητα ανάγνωσης αυτών και ένστασης σε περίπτωση που δεν είναι σύµφωνα 
µε τους όρους της διακήρυξης. Εµπιστευτικότητα. Η υποβολή στοιχείων και 
πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η δηµοσίευση ή κοινοποίηση των οποίων 
στους υπόλοιπους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα τους, οι 
προσφέροντες οφείλουν να τα γνωστοποιήσουν σηµειώνοντας επ΄ αυτών την ένδειξη 
«Εµπιστευτικού Χαρακτήρα», αλλά και να τα δικαιολογήσουν αναφέροντας τους 
λόγους στην επιτροπή. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 
ιδίως την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της 
επιχείρησης των ενδιαφεροµένων. Εν τούτοις σηµειώνεται ότι ακόµα και στην 
περίπτωση πληροφοριών που έχουν υποδειχθεί από τους προµηθευτές ως εµπορικά 
ή τεχνικά ευαίσθητες, η επιτροπή δύναται να αποκαλύψει τις πληροφορίες αυτές 
όπου απαιτείται βάσει του νόµου. Η παραλαβή από την επιτροπή οποιουδήποτε 
υλικού χαρακτηρισµένου ως «εµπιστευτικού» ή µε ισοδύναµο χαρακτηρισµό, δεν 
πρέπει, για τους λόγους που δίδονται ανωτέρω, να εκληφθεί ως ότι η επιτροπή 
αποδέχεται αυτόµατα αυτό τον χαρακτηρισµό. Μ' εκτίµηση Κουτσιµπέλας Ευστάθιος -
------Αρχικό µήνυµα-------Καλησπέρα, επισυναπτόµενα θα βρείτε το Πρακτικό Νο1 της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, για τις δικές σας ενέργειες. Το συγκεκριµένο Πρακτικό έχει 
αναρτηθεί και στην πλατφόρµα του ηλεκτρονικού διαγωνισµού.» 
 
Επί της συγκεκριµένης ένστασης η επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε τη Γνωµοδότηση 
στις 8/2/2017, και παρατήρησε τα ακόλουθα: 
 
«Στον Άγιο Στέφανο, στις 26/01/2017 ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 11.00 π.µ., συνεδρίασε 
η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 111/12.04.2016 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να προβεί σε 
γνωµοδότηση για την από 25.01.2017 υποβληθείσα ηλεκτρονική ένσταση της 
εταιρείας ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ κατά του Πρακτικού Νο 1 της 
Ε.∆. του  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€  
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. 
Πρόεδρος , 

Αναπληρωµατικό Μέλος 
Καγιαλή Ελπίς 
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2. Αναπληρωµατικό Μέλος Πατσάκας Επαµεινώνδας  

3. Αναπληρωµατικό Μέλος Χρυσαφογεώργη Μαρία  

 
Κατά του πρακτικού υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) ,µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την κείµενη 
νοµοθεσία και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (φεκ/α/29-5-2013) , η 
παρακάτω ένσταση:   
 
α/α Συµµετέχουσα εταιρεία Ηµερ. &  

ώρα Υποβολής 
ηλεκτ. Ένστασης 

Αρ. Πρωτ. 

 ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

25/01/2017 18:25:50  2423/26.01
.2016 

 
 
 Η ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ , ενίσταται κατά του πρακτικού 
1 της Επιτροπής Αξιολόγησης για τα εξής : 
 
 
« Σας ενηµερώνουµε ότι η εταιρεία µας υποβάλει ένσταση κατά της απόφασης της 
επιτροπής ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ  ΑΡΙΘ. 1 ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : « ∆ΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ , αρθ.21 παρ. 11 του ν3731/2008» 
(Αρ. Απόφασης ∆ηµάρχου 1545/22995/24.08.2016) διότι : 1. Η εταιρεία SECURITY 
GROUP 1 ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. χρησιµοποιεί το ειδικό ηλεκτρονικό σύστηµα 
(stick) WM-5000T+ όπως αναφέρει στο έγγραφό της ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
το οποίο δεν είναι σύστηµα συλλογής και µετάδοσης δεδοµένων περιπολίας 
πραγµατικού χρόνου (Real time). Στο άρθρο 7 της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού στην 
σελίδα 9 της Τεχνικής προσφοράς ενότητα 3 αναφέρεται ότι ο ανάδοχος πρέπει να 
έχει την δυνατότητα ελέγχου των φυλάκων και των Patrol σε πραγµατικό χρόνο επί 
ποινή αποκλεισµού. 2. Τόσο η εταιρεία SECURITY GROUP 1 όσο και η εταιρεία 
INTERSTAR SECURITY έχουν χαρακτηρίσει εµπιστευτικά ένα σύνολο εγγράφων τα 
οποία δεν αποτελούν τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα βάσει του άρθρου 34 του Νόµου 
4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) και θα έπρεπε για την διαφάνεια της διαδικασίας 
µετά το δικό σας ηλεκτρονικό αίτηµα συµπληρωµατικών πληροφοριών µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ 
στις 21/11/2016 15:04:29, να έχουν αποχαρακτηρίσει τα αρχεία ή να έχουν 
ενηµερώσει εντός τριών εργάσιµων ηµερών σύµφωνα µε το δικό σας µήνυµα µε ποιες 
διατάξεις έχουν χαρακτηρίσει τα επιµέρους αρχεία συµµετοχής στο διαγωνισµό ως 
εµπιστευτικά. Από την κονσόλα διαχείρισης του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ βλέπουµε ότι 
µόνο η εταιρεία µας ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY ΕΠΕ και η εταιρεία SEITANIDIS 
SECURITY ΕΠΕ απάντησαν στο αίτηµά σας. Παρακαλούµε την επιτροπή για την 
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διαφάνεια της διαδικασίας να ζητήσει να αποχαρακτηριστούν ή να αποχαρακτηρίσει 
από εµπιστευτικά τα αρχεία τα οποία δεν αποτελούν τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα 
έτσι ώστε να µην θίγονται τα έννοµα συµφέροντα της εταιρείας µας δίνοντας την 
δυνατότητα ανάγνωσης αυτών και ένστασης σε περίπτωση που δεν είναι σύµφωνα µε 
τους όρους της διακήρυξης. Εµπιστευτικότητα. Η υποβολή στοιχείων και 
πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η δηµοσίευση ή κοινοποίηση των οποίων 
στους υπόλοιπους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα τους, οι 
προσφέροντες οφείλουν να τα γνωστοποιήσουν σηµειώνοντας επ΄ αυτών την ένδειξη 
«Εµπιστευτικού Χαρακτήρα», αλλά και να τα δικαιολογήσουν αναφέροντας τους 
λόγους στην επιτροπή. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 
ιδίως την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της 
επιχείρησης των ενδιαφεροµένων. Εν τούτοις σηµειώνεται ότι ακόµα και στην 
περίπτωση πληροφοριών που έχουν υποδειχθεί από τους προµηθευτές ως εµπορικά 
ή τεχνικά ευαίσθητες, η επιτροπή δύναται να αποκαλύψει τις πληροφορίες αυτές όπου 
απαιτείται βάσει του νόµου. Η παραλαβή από την επιτροπή οποιουδήποτε υλικού 
χαρακτηρισµένου ως «εµπιστευτικού» ή µε ισοδύναµο χαρακτηρισµό, δεν πρέπει, για 
τους λόγους που δίδονται ανωτέρω, να εκληφθεί ως ότι η επιτροπή αποδέχεται 
αυτόµατα αυτό τον χαρακτηρισµό. Μ' εκτίµηση Κουτσιµπέλας Ευστάθιος». 
 
 
Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού επί της ανωτέρω ένστασης έχει να κάνει τις ακόλουθες 
παρατηρήσεις: 
 

4. Η εταιρεία ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  έχει καταθέσει σύµφωνα µε τους όρους της 
διακήρυξης εκτυπώσεις ιστορικού κίνησης των οχηµάτων και της 
παρακολούθησης φυλάκων καθώς επίσης και Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία 
αναφέρει ότι θα λαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε την ακριβή θέση των 
οχηµάτων και των σηµείων ελέγχου που πραγµατοποιούν οι φύλακες σε 
πραγµατικό χρόνο. Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού επισηµαίνει ότι η 
διακήρυξη δεν ορίζει- κατονοµάσει,  ως όφειλε, κάποιο συγκεκριµένο 
πληροφοριακό σύστηµα παρακολούθησης των σηµείων έλεγχου καθώς 
υπάρχουν στην αγορά διάφορα τέτοια συστήµατα. Με το τρόπο αυτό 
διασφαλίζεται η ίση αντιµετώπιση προς όλους τους συµµετέχοντες παρέχοντας 
τους τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν και να κατονοµάζουν το πληροφοριακό 
σύστηµα που κρίνουν ως καταλληλότερο.  

 
5. Η Επιτροπή κατά την σύνταξη του πρακτικού Νο1 ζήτησε στις 21/11/2016 

µέσω της πλατφόρµας του διαγωνισµού διευκρινήσεις από το σύνολο των 
συµµετεχόντων για τους λόγους που κάποια από τα παρεχόµενα στοιχεία 
χαρακτηρίστηκαν ως εµπιστευτικά . 

 
6. Οι συµµετέχοντες, ανταποκρίθηκαν µέσα στο χρονικό παράθυρο της 

απαίτησης και µε την ακόλουθη σειρά : 
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Α/Α Συµµετέχουσες εταιρείες Ηµ/νία & ώρα 

Υποβολής 

διευκρινήσεων 

1 ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

22/11/2016 11:58:32 

2 ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

22/11/2016 14:32:10 

3 ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ 

23/11/2016 17:31:35 

4 SEITANIDIS SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

24/11/2016 13:09:43 

 
 Οι παρεχόµενες διευκρινήσεις κατά σειρά ανέφεραν: 
 
 
α)  ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:  
 
«Σε συνέχεια του από 21/11/2016 µηνύµατος σας µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ µε θέµα Αίτηµα 
Συµπληρωµατικών Πληροφοριών θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε µε τα κατωτέρω: 
Από τα 48 συνηµµένα αρχεία (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής/Τεχνική Προσφορά) της 
Προσφοράς µας 43323 που σας έχουµε υποβάλλει για την συµµετοχή µας στον 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό 27394 (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «∆ΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
ΚΤΗΡΙΩΝ, αρθ.21 παρ.11 του ν.3731/2008» έχουµε χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικά τα 
δύο κάτωθι συνηµµένα αρχεία: 1. Αναλυτική Περιγραφή των Συµβάσεων 2. Καρτέλες 
Συναλλασσόµενων Πελατών Για το λόγω ότι αποτελούν εµπορικό απόρρητο βάσει 
του άρθρου 34 του Νόµου 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών 
και άλλες διατάξεις. Παρόλα αυτά η ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY ΕΠΕ, εφόσον το 
επιθυµεί η επιτροπή του διαγωνισµού για χάριν διευκόλυνσης της ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας της αξιολόγησης των προσφορών, προτίθεται να αποχαρακτηρίσει ως 
εµπιστευτικά, άµεσα όποτε της ζητηθεί από την επιτροπή και τα δύο αυτά συνηµµένα 
έγγραφα της. Αναµένουµε την απάντηση της επιτροπής του διαγωνισµού 
προκειµένου να προβούµε άµεσα στον αποχαρακτηρισµό ως εµπιστευτικών των δυο 
προαναφερόµενων συνηµµένων εγγράφων.» 
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β) ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:  
 
«Σε απάντηση του µηνύµατος σας που εστάλη στις 21.11.2016 µέσω της 
πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, για την συµµετοχή της εταιρείας µας στον διαγωνισµό 
«∆ΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ , ΑΡ.21 ΠΑΡ.11 ΤΟΥ Ν.3731/2008» σας 
γνωρίζουµε τα παρακάτω: 
1. Σε ότι αφορά το Ιδιωτικό Συµφωνητικό παροχής Υπηρεσιών Στατικών Φυλάξεων 
προς την Α.Ε. µε την επωνυµία « ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.» χαρακτηρίστηκε εµπιστευτικό βάση της παραγράφου 
(άρθρου) 10 « ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ» του ίδιου του συµφωνητικού, συµµορφούµενη 
απόλυτα µε τον Νόµο 2472/1997. 
2. Σε ότι αφορά τις άδειες εργασίας του προσωπικού της εταιρείας µας και τα 
αντίστοιχα Πιστοποιητικά επιτυχούς εξέτασης από το ΚΕΜΕΑ, των φυλάκων που 
προτείνεται από την εταιρεία µας για να στελεχώσει το έργο χαρακτηρίστηκαν 
εµπιστευτικά βάση του Νόµου 2472/1997 της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (Άρθρα 4 και 5) αλλά και βάση της Οδηγίας Αρ.115/2001 
Κεφάλαιο Γ΄ Γενικές Αρχές Προστασίας ∆εδοµένων των Εργαζοµένων παράγραφος 
4. 
Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπρόσθετη πληροφορία.» 
 
γ)ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ: 
 
 «Σε απάντηση του από 21-11-2016 αιτήµατος της Επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισµού, προς δικαιολόγηση από την εταιρία µας του χαρακτηρισµού 
υποβληθέντων δικαιολογητικών ως εµπιστευτικά, σας δηλώνουµε δια της παρούσης 
ότι η Εταιρία µας προέβη στον ανωτέρω χαρακτηρισµό των σχετικών εγγράφων-
στοιχείων προς διασφάλιση εταιρικών µας συµφερόντων καθώς αφορούν τεχνικές και 
εµπορικές πληροφορίες της εταιρίας µας και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
διέπουσα τον διαγωνισµό διακήρυξης, και συγκεκριµένα στο άρθρο 7 υποενότητα 
επισηµάνσεις, υποπερ. 7. 
Ωστόσο, δια της παρούσης σας δηλώνουµε ότι η εταιρία µας δίδει τη συγκατάθεσή 
της στην άρση της εµπιστευτικότητας των εν λόγω εγγράφων. 
Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.» 
 
δ) SEITANIDIS SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: 
 
« Αξιότιµοι Κύριοι, Σε απάντηση του αιτήµατος σου για παροχή συµπληρωµατικών 
πληροφοριών σχετικά µε την υπ' αριθµ. 43372/10.10.2016 ηλεκτρονική προσφορά 
της εταιρείας SEITANIDIS SECURITY ΕΠΕ για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο 
∆ήµο ∆ιονύσου, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι χαρακτηρίσαµε ως 
"εµπιστευτικό αρχείο" το αποδεικτικό ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ελέγχου 
φυλάκων και patrol σε πραγµατικό χρόνο. Ο χαρακτηρισµός αυτός έγκειται στο ότι το 
εν λόγω αρχείο περιλαµβάνει τις ακριβείς θέσεις και διαδροµές των περιπολικών 
οχηµάτων της εταιρείας και τις ώρες που πραγµατοποιούν ελέγχους, σε διάστηµα 
µιας εβδοµάδας, γεγονός που καθιστά ευάλωτους σε οποιεσδήποτε ενδεχόµενες 
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«εχθρικές» ενέργειες τόσο εργαζοµένους όσο και τους φυλασσόµενους χώρους. 
Ακόµη, η κοινοποίηση τέτοιου είδους στοιχείων από την εταιρεία µας, παραβιάζει τους 
όρους απορρήτου και εµπιστευτικότητας των σχετικών συµβάσεων που έχουµε 
συνάψει µε τρίτους. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω χαρακτηρίσαµε το αρχείο ως 
εµπιστευτικό, ωστόσο είµαστε στη διάθεσή σας για να παρέχουµε οποιαδήποτε 
επιπλέον πληροφορία.» 
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού παρατηρεί ότι το σύνολο των 
συµµετεχόντων είχαν χαρακτηρίσει πανοµοιότυπα έγγραφα ως εµπιστευτικά.  
 
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.  
 

7. Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 10 « 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  

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει την απόρριψη της 
ένστασης της εταιρία ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στο σύνολό της 
για τους λόγους που αναπτύσσονται αναλυτικά ανωτέρω.  
 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε την παρούσα 
γνωµοδότηση την οποία  καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.» 
 
 
Β.  Στις 3/2/2017  και ώρα 14:21:25 µµ η προδικαστική προσφυγή της εταιρίας 
«SEITANIDIS SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σύµφωνα µε την οποία: 
 
 
(παρατίθεται ως ξεχωριστό αρχείο) 
 
Επί της συγκεκριµένης ένστασης η Επιτροπή διαγωνισµού συνέταξε τη την αριθµ. 
πρωτ. 4531/16-02-2017 Γνωµοδότηση, σύµφωνα µε την οποία: 
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«Στον Άγιο Στέφανο, στις 13/02/2017 ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 11.00 π.µ., συνεδρίασε 
η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 111/12.04.2016 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να προβεί σε 
γνωµοδότηση για την από 03.02.2017 υποβληθείσα ηλεκτρονική ΕΝΣΤΑΣΗ-
ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ  της εταιρείας «SEITANIDIS SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» κατά του Πρακτικού Νο 1 της Ε.∆. του  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€  
 
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  

 
Κατά του πρακτικού υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) ,µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την κείµενη 
νοµοθεσία και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (φεκ/α/29-5-2013) , η 
παρακάτω ένσταση- προδικαστική προσφυγή (άρθρο 4 του ν.3886/2010):   
 
α/α Συµµετέχουσα εταιρεία Ηµερ. &  

ώρα Υποβολής 
ηλεκτ. Ένστασης-
Προδικαστικής 
Προσφυγής 

Αρ. Πρωτ. 

 SEITANIDIS SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

03/02/2017 14:21:25 3384/06.02.201
7 

 
Η Ε.∆. για την  ένσταση -προδικαστική προσφυγή που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά 
ήλεγξε:  
α) εάν η ένσταση-προδικαστική προσφυγή που κατέθεσε η επιχείρηση είναι 
εµπρόθεσµη,  
β) αν η ενιστάµενη επιχείρηση συµµετείχε στο συγκεκριµένο διαγωνισµό 
γ) αν η ένσταση-προδικαστική προσφυγή φέρει ψηφιακή υπογραφή του οικονοµικού 
φορέα  
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και διαπίστωσε ότι η ανωτέρω ηλεκτρονική ένσταση-προδικαστική προσφυγή 
υποβλήθηκε εκπρόθεσµα  ως ένσταση και εµπρόθεσµα ως προδικαστική προσφυγή 
στην πλατφόρµα του Ε.ΣΗ.∆Η.Σ, και φέρει ψηφιακή υπογραφή των νόµιµων 
εκπροσώπων . 
 
Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία εξέτασης της  υποβληθείσας  
ένστασης   -προδικαστικής προσφυγής και τη σύνταξη της σχετικής γνωµοδότησης, 
ως ακολούθως : 
 

� 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. 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.   
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει: 
Tην απόρριψη της ένστασης- προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «SEITANIDIS 
SECURITY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ως απαράδεκτη στο σύνολό της για τους λόγους που 
αναπτύσσονται ανωτέρω.  
 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε την παρούσα 
γνωµοδότηση την οποία  καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.» 
 

 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

1. του Π∆ 28/80, τις διατάξεις  
2. του αρθρ. 21 παρ. 11 του Ν.3731/2008  
3. του αρθρ. 4 του Ν. 3881/2010 
4. το άρθρο 72 του Ν.3852/2010,  
5. το Πρακτικά τη Επιτροπής Νο1/17-01-2017, προτείνεται: 
6. την 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». 

7. την από 8/2/2017 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
8. Την 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». 

9. Την αριθµ. πρωτ. 4531/16-02-2017 Γνωµοδότηση Νο2 της  Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού 

 
Προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 
 

1) η έγκριση του Πρακτικού Νο1 
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, 

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 
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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. 
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. 
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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: 

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 

 
 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� του Π∆ 28/80, τις διατάξεις  
� του αρθρ. 21 παρ. 11 του Ν.3731/2008  
� του αρθρ. 4 του Ν. 3881/2010 
� το άρθρο 72 του Ν.3852/2010,  
� το Πρακτικά τη Επιτροπής Νο1/17-01-2017, προτείνεται: 
� την 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». 

� την από 8/2/2017 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
� Την 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». 

� Την αριθµ. πρωτ. 4531/16-02-2017 Γνωµοδότηση Νο2 της  Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού 
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� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 2 ΠΑΡΩΝ 

 
 

 Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλη και Κοντάκη για τους λόγους που 
ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 

1) Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1 της Ε∆ για την παροχή της υπηρεσίας: «∆απάνες 
φύλαξης κτηρίων, αρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008»  

2) Απορρίπτει την 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, 
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) Απορρίπτει την 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: 
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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. 
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, απορρίπτεται ως απαράδεκτη καθώς δεν 
προσβάλλει εκτελεστή διοικητική πράξη της Αναθέτουσας Αρχής.  

 
 

4) Απορρίπτει την προσφορά και αποκλείει από τη συνέχιση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας 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) Αποδέχεται τις προσφορές 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 

 
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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
6. Κοντάκης Κυριάκος 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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