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ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού σε συµµόρφωση µε απόφαση της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την
“Υπηρεσία Φύλαξης Κτιρίων Εγκαταστάσεων και Χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου” και
τροποποίηση επιχειρησιακού σχεδίου µε µείωση του συµβατικού αντικείµενου.

Έχοντας υπόψη:
1. Με την αριθ.309/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η εν θέµατι

υπηρεσία.
2. Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών, καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό

Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 18REQ003585160 20018-08-21.
3. Την αριθµ. 311/2018 (Α∆Α: 629ΡΩ3-∆ΑΗ) (Α∆ΑΜ:18REQ003585229 2018-08-21) Απόφαση

Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν: α) η δαπάνη και έγινε η διάθεση της
πίστωσης και β) η σχετική µελέτη και οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του ανοικτού
µειοδοτικού διαγωνισµού, άνω των ορίων.
4. Ο διαγωνισµός στάλθηκε για δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων στις 29/08/2018 και έλαβε συστηµικό αριθµό δηµοσίευσης 2018/S 167380697
5. Με

την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 27917/3349/3-9-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ:
18PROC003632940 2018-09-03) προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για τις 09/10/2018, µε
ηµεροµηνία αποσφράγισης του διαγωνισµού την 15/10/2018.

6. Με την αριθ. 480/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε η ακύρωση της

διαγωνιστικής διαδικασίας και επανάληψη αυτής µε τροποποίηση της µελέτης και νέους
όρους.
7. Η ανωτέρω απόφαση στάλθηκε για δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων στις 14/12/2018 και έλαβε συστηµικό αριθµό δηµοσίευσης 2018/S 243555909.
8. Η

δεύτερος διαγωνισµός στάλθηκε για δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 14/12/2018 και έλαβε συστηµικό αριθµό δηµοσίευσης
2018/S 245-561164.

9. Με

την
υπ΄
αριθµ.
πρωτ.
44335/5096/20-12-2018
Απόφαση
∆ηµάρχου
(Α∆ΑΜ:18PROC004238817 2018-12-20) προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για τις 14/02/2019
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και ώρα 15:00, µε ηµεροµηνία αποσφράγισης του διαγωνισµού την 20/02/2019 και ώρα
10:30 πµ.
10. Την Τετάρτη 20/02/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας

∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 311/2018 απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του διαγωνισµού τη παραλαβή και
αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου και τη κατακύρωση της
ανωτέρω προµήθειας.
11. Με τις αριθ. 48/2019 & 128/2019 Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε η

αντικατάσταση µελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
12. Με την 248/2019 (Α∆Α: 64Ι4Ω93-ΨΞΟ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ανακηρύχθηκε

η εταιρία STARGUARD ΕΠΕ ως προσωρινός ανάδοχος.
13. Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε µέσω της πλατφόρµας του ηλεκτρονικού διαγωνισµού

στις 25/07/2019 και δεν υποβλήθηκε προδικαστική προσφυγή.
14. Την 1/08/2019 η επιτροπή διαγωνισµού απέστειλε πρόσκληση για την υποβολή των

δικαιολογητικών κατακύρωσης στο προσωρινό ανάδοχο. Ο τελευταίας ανταποκρίθηκε
εµπρόθεσµα.
15. το υπ’αριθµ. 2153/24-01-2020 Πρακτικό Νο.4 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης

του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο:
«….Στον Άγιο Στέφανο στις 21-01-2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ., στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου
∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1, Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε µε τις
υπ’ αριθµ. 311/2018, 48/2019, 128/2019 Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου και κατόπιν
της αρ. πρωτ.: 44290/19-12-2018 έγγραφης πρόσκλησης της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης,
προκειµένου να προβεί στην κατακύρωση της Προµήθειας για την Υπηρεσία Φύλαξης Κτιρίων
Εγκαταστάσεων και Χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 406.000,00 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - CPV: 79713000-5 (Υπηρεσίες Φύλαξης), που αφορά, στον υπ’ αριθµ. 68805
ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αριθ. πρωτ. 44335/5096/20-12-2018 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι κάτωθι υπάλληλοι:
Α/Α

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

2.

Μέλος

Ζήνων Πυρρής

3.

Μέλος

Ευφροσύνη Αγαπητού

Σπυρίδων Μαντόπουλος

Παράθεση ιστορικού του ανωτέρω διαγωνισµού:
•

Η επιτροπή διαγωνισµού µε τα πρακτικά Νο1 και Νο2 είχε προχωρήσει στην αξιολόγηση των
υποβληθέντων δικαιολογητικών αλλά και των οικονοµικών προσφορών των κατατεθειµένων
προσφορών.

•

Μετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών είχε ορίσει ως προσωρινό
ανωτέρω

διαγωνισµού,

την

εταιρεία

«ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ

ανάδοχο του

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.».
•

Στη συνέχεια, στις 1-8-2019, είχε σταλεί ηλεκτρονικά, πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο για
την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προς έλεγχο πληρότητας από την Επιτροπή.
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•

Στις 16-8-2019 ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά το φάκελο δικαιολογητικών
κατακύρωσης.

•

Στις 19-8-2019 ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε τα εν λόγο δικαιολογητικά και σε έντυπη
µορφή στο πρωτόκολλο του ∆ήµου (32656/19-8-2019).

•

Κατά τη διαδικασία ελέγχου, από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, των ανωτέρω δικαιολογητικών και
πριν ολοκληρωθεί αυτός από την αρµόδια Επιτροπή, ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών & ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών µε το µε αρ. πρωτ. 36354/26-9-2019 έγγραφό του, κάλεσε την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού να εξετάσει τη δυνατότητα µαταίωσης του ανωτέρω διαγωνισµού και τη σύνταξη
του προβλεπόµενου Πρακτικού της παρ. 1 του άρθρου 106 του νόµου 4412/2016.

•

Η Επιτροπή διαγωνισµού, αντί του Πρακτικού της παρ. 1 του άρθρου 106 του νόµου
4412/2016, λόγω του ότι δεν είχε υπόψη της κάποιο ουσιαστικό αντικειµενικό πρόβληµα που να
τεκµηριώνει τη σύνταξη του ανωτέρω Πρακτικού, προχώρησε στις 27-9-2019, µε το µε αρ.
πρωτ. 37004/2019 έγγραφο, σε απάντηση η οποία περιείχε τα ακόλουθα:
1. Η επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει ως έργο της τον έλεγχο της νοµιµότητας των δικαιολογητικών
που έχει προσκοµίσει η εταιρεία και την ανάδειξη του τελικού αναδόχου του διαγωνισµού.
Επίσης, σχετικά µε τη δυνατότητα µαταίωσης του διαγωνισµού, η Επιτροπή παρέπεµψε σε
αυτά που ορίζει

ο νόµος (διατάξεις του εδαφ. (ε) της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν.

4412/2016) και επεσήµανε ότι δεν έχει να προσθέσει κάτι περί της µαταίωσης του
διαγωνισµού από την Αναθέτουσα Αρχή.
2. ∆εν είναι αρµόδια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την παράταση ή όχι του χρόνου ισχύος των
προσφορών, συνεπώς, και για την εξέταση της δυνατότητας µαταίωσης του διαγωνισµού.
3. Επίσης, στο ίδιο έγγραφο, έγινε αναφορά, για λόγους ενηµέρωσης, σε πιο στάδιο βρίσκετε η
διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου,
παραθέτοντας τρείς (3) εκκρεµότητες, χωρίς αυτό όµως να αποτελεί εµπόδιο για τη
ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Με αυτό τον τρόπο, κατέστησε σαφές, ότι συνέχιζε το έργο
της, προκειµένου να συντάξει το τελικό πρακτικό κατακύρωσης του διαγωνισµού.
•

Η Οικονοµική Επιτροπή του δήµου ∆ιονύσου όµως, στις 7-10-2019, µε τη µε αρ. 338/2019 απόφαση,
αποφάσισε την µαταίωση του διαγωνισµού που προκηρύχθηκε µε την υπ΄αριθ. 44335/5096/20-122018 Απόφαση ∆ηµάρχου και έλαβε συστηµικό αριθµό 68805 στη πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ. Στην
Απόφαση αυτή εγκρίνεται µάλιστα, το µε αρ. πρωτ. 37004/1-10-2019 πρακτικό της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού, το οποίο όµως να σηµειωθεί, δεν ήταν πρακτικό µαταίωσης του διαγωνισµού
αφενός και δεν περιείχε καµία εισήγηση αφετέρου, προς την Οικονοµική Επιτροπή περί µαταίωσης
του διαγωνισµού.

•

Στις 1-11-2019 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, ολοκλήρωσε τη διαδικασία

ελέγχου όλων των

δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο. Από το έλεγχο που έγινε, είχε
προκύψει ότι τα δικαιολογητικά ήταν πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και για το
λόγο αυτό, συντάχθηκε το Πρακτικό Νο3.
Στο Πρακτικό Νο3, δεν υπήρξε εισήγηση προς την Οικονοµική Επιτροπή που να περιέχει ρητή
διατύπωση σχετικά µε την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.», καθώς ήδη από τις 7-10-2019 η
Οικονοµική Επιτροπή µε τη µε αρ. 338/2019 απόφαση είχε προβεί στην µαταίωση του.
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•

Στις 4-11-2019, µετά τη µε αρ. 338/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ο προσωρινός
ανάδοχος «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.»,
προχώρησε σε

Προδικαστική Προσφυγή προς την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

(Α.Ε.Π.Π.) για την ακύρωσή της.
•

Στις 10-1-2020 έγινε γνωστό προς την Επιτροπή διαγωνισµού ότι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), µε την µε αρ. 17/2020 απόφαση, έκανε δεκτή τη Προδικαστική Προσφυγή
της εταιρείας «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.».
Από το σώµα της ανωτέρω απόφασης, διαφαίνεται ότι, η ανωτέρω Αρχή εξέλαβε εσφαλµένα το µε
αρ. πρωτ. 37004/2019 έγγραφο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ως θετική εισήγηση προς την
Αναθέτουσα Αρχή περί της µαταίωσης του διαγωνισµού. Ο λόγος προφανώς, ήταν η επίκληση αλλά
και η έγκριση του ανωτέρω εγγράφου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, προκειµένου για τη λήψη της µε
αρ. 338/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

•

Επιπροσθέτως, ζητήθηκε από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.),

η

συµµόρφωση του ∆ήµου µε τη µε αρ. 17/2020 απόφαση και όρισε καταληκτική ηµεροµηνία την
10/2/2020 για να ενηµερωθεί για τις πράξεις συµµόρφωσης που έγιναν.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχοντας ήδη προβεί και ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες
που προβλέπονται για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού για την «Υπηρεσία Φύλαξης Κτιρίων
Εγκαταστάσεων και Χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου» και αφού έλαβε υπόψη:
1. Τα Πρακτικά Νο1 και Νο2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,
2. Το Πρακτικό Νο3, µε το οποίο διαπιστώθηκε ότι, τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τον
προσωρινό

ανάδοχο

«ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.» τόσο ηλεκτρονικά, όσο και σε έντυπη µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα
όσα προβλέπει η διακήρυξη,
3. Τη µε αρ. 17/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.),
προτείνει προς τη Οικονοµική Επιτροπή, να κατακυρωθεί η Προµήθεια για την Υπηρεσία Φύλαξης Κτιρίων
Εγκαταστάσεων και Χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου στην εταιρεία «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.» µε προσφερόµενη τιµή 341.929,901 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 24%….»
Στη συνέχεια µε το αριθ. πρωτ. 3638/7.2.2020 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών ζητήθηκε από τον
προσωρινό ανάδοχο η σύµφωνη γνώµη για την σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/ Α΄) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 25 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/ Α'),
προκείµενου για τη κατακύρωση της συνολικής ποσότητος της δηµόσιας σύµβασης σε ποσότητα κάτω του
καθορισµένου από τα έγγραφα της σύµβασης ποσοστού.

Η σύµφωνη γνώµη εκφράστηκε στις 11/02/2020

µε την αριθ. πρωτ. 3988/12-02-2020 επιστολή του

προσωρινού αναδόχου.

Μετά από διαλογική συζήτηση ο προσωρινός ανάδοχος πρότεινε σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας µε
το αριθ. πρωτ. 9501/24-04-2020 έγγραφο του τροποποιηµένου επιχειρησιακού σχεδίου φύλαξης , το οποίο
επισυνάπτετε και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Το υπ’ αριθµ. 2153/24-01-2020, Νο.4 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,
Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,
Το αριθ. πρωτ. 3638/7.2.2020 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών
Την αριθ. πρωτ. 3988/12-02-2020 επιστολή του προσωρινού αναδόχου.
Το αριθ. πρωτ. 9501/24-04-2020 έγγραφο του τροποποιηµένου επιχειρησιακού σχεδίου
φύλαξης.
7. Tα στοιχεία του φακέλου,

παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για:
1. Την έγκριση του υπ’ αριθ. Νο.3/1-11-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας και
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού.
2.Την έγκριση του υπ’ αριθµ. 2153/24.01.2020 Πρακτικού Νο.4 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, το οποίο είναι σύµφωνο µε την αριθ. 17/2020 απόφαση της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
3. Την έγκριση του τροποποιηµένου επιχειρησιακού σχεδίου φύλαξης, όπως εκφράστηκε µε το
πρωτ. 8472/2-4-2020 έγγραφο της
εταιρείας «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.»,
4. Την ανακήρυξη της εταιρείας «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.», ΑΦΜ: 998095122, ∆ΟΥ: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, µε έδρα επί της
οδού Αναγεννήσεως 50, Τ.Κ. 14451, Μεταµόρφωση, ως οριστικό ανάδοχο για την “Υπηρεσία
Φύλαξης Κτιρίων Εγκαταστάσεων και Χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου” µε προσφερόµενη
συνολική τιµή 298.840,00 €, σύµφωνα µε το τροποποιηµένο επιχειρησιακό σχέδιο και τις διατάξεις
του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, καθώς και την από 23/04/2020 οικονοµική προσφορά της
αναδόχου.

O Αντιδήµαρχος
Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Τσουδερός Ιωάννης
Συνηµµένα:
1. Τα πρακτικά Νο.3 & Νο.4 της Ε.∆.
2. Το αριθ. πρωτ. 3638/7.2.2020 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών
3. Την αριθ. πρωτ. 3988/12-02-2020 επιστολή του προσωρινού αναδόχου.
4. Το αριθ. πρωτ. 9501/24-04-2020 έγγραφο του τροποποιηµένου επιχειρησιακού σχεδίου
φύλαξης.
5. Την από 23/04/2020 οικονοµική προσφορά της αναδόχου
Κοινοποίηση:
1. Τµήµα Προµηθειών

Σελίδα 5 από 32

Άγιος Στέφανος, 07/02/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθαν. ∆ιάκου

Αριθµ. Πρωτ.: 3638
Προς

STARGUARD SECURITY ΕΠΕ

Τ.Κ.: 14565, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Χαράλαµπος Μυλωνάς
Τηλ. 2132030623
Fax: 2132030630
E-mail: milonas@dionysos.gr

ΘΕΜΑ: Έκφραση σύµφωνης γνώµης
Αξιότιµοι κύριοι,
Προκειµένου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατακύρωσης του διαγωνισµού για την
Υπηρεσία Φύλαξης Κτιρίων Εγκαταστάσεων και Χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής
προϋπολογιζόµενης αξίας 406.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, που αφορά στον υπ’ αρ.
68805 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αρ. πρωτ. 44335/5096/20-12-2018 διακήρυξης του
∆ήµου ∆ιονύσου, σας προσκαλούµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/ Α΄) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 25 του άρθρου 107 του Ν.
4497/17 (ΦΕΚ 171/ Α'), προκείµενου για τη κατακύρωση της συνολικής ποσότητος της
δηµόσιας σύµβασης σε ποσότητα κάτω του καθορισµένου από τα έγγραφα της σύµβασης
ποσοστού.
Παρακαλούµε για την έκφραση της σύµφωνης γνώµης σας για τη διαµόρφωση του
ποσοστού µείωσης από κοινού.
Ο Αντιδήµαρχος
Οικονοµικών & ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών

Ιωάννης Τσουδερός
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Μεταµόρφωση, 11/02/2020
ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29, Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Αρ.
∆ιακήρυξης: 44335/20-12-2018 (Αρ. Απόφ.: 5096)
ΕΡΓΟ: «ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ.
21 ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ Ν.3731/2008» (ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 44335/20-12-2018)

«ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ»
Αξιότιµοι κύριοι,
Στα πλαίσια της κατακύρωσης της εταιρείας µας στον «Ανοικτό ∆ιαγωνισµό για την
υπηρεσία Φύλαξης κτηρίων εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου, σύµφωνα
µε το άρθ. 21 παρ. 11 του Ν.3731/2008» (Αρ. ∆ιακήρυξης: 44335/20-12-2018, Αρ.
Απόφασης: 5096) και σε απάντηση του µε αρ. πρωτ. 3638/07-02-2020 αιτήµατος σας για
την έκφραση σύµφωνης γνώµης, δυνάµει του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, για την
κατακύρωση της συνολικής ποσότητος της δηµόσιας σύµβασης σε ποσότητα κάτω του
καθορισµένου από τα έγγραφα της σύµβασης ποσοστού, συµφωνούµε να προσέλθουµε
σε επικοινωνία για την διαµόρφωση από κοινού του ως άνω ποσοστού µείωσης.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση

Για την εταιρία,
1 Απόστολος Τρεχαντίνης Νόµιµος Εκπρόσωπος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Άγιος Στέφανος, 01 Νοεµβρίου 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
(που συστήθηκε σύµφωνα µε τις υπ΄αριθµ.: 311/2018, 48/2019, 128/2019 ΑΟΕ)
Στον Άγιο Στέφανο στις 31-10-2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ., στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου
(Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1, Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε µε τις υπ’ αριθµ.
311/2018, 48/2019, 128/2019 Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου και κατόπιν της αρ.
πρωτ.: 44290/19-12-2018 έγγραφης πρόσκλησης της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, προκειµένου
να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ηλεκτρονικά ο προσωρινός
ανάδοχος, στον υπ’ αριθµ. 68805 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αριθ. πρωτ. 44335/5096/20-12-2018
διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την Υπηρεσία Φύλαξης Κτιρίων Εγκαταστάσεων και Χώρων του ∆ήµου
∆ιονύσου, συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 406.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - CPV: 79713000-5
(Υπηρεσίες Φύλαξης).

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι κάτωθι υπάλληλοι:
Α/Α

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

2.

Μέλος

Ζήνων Πυρρής

3.

Μέλος

Ευφροσύνη Αγαπητού

Σπυρίδων Μαντόπουλος

Με το Πρακτικό Νο2 της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών και ανάδειξης
προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της
εταιρείας “STARGUARD ΕΠΕ ”, µε προσφερόµενη τιµή 341.929,901 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.
Με την υπ΄αριθ. 248/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και
κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Σε συνέχεια της 248/2019 ΑΟΕ, απεστάλη στις 1/08/2019 στην εταιρεία “ STARGUARD ΕΠΕ ”, µέσω
ΕΣΗ∆ΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση, µε την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσµίας, είκοσι (20) ηµερών
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτήν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται στις παραγράφους της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή
των λόγων αποκλεισµού.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα
(“προσωρινό ανάδοχο”), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Η Επιτροπή συνεδρίασε προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας
των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν.
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Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο
στις 1/08/2019. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 16-08-2019 το φάκελο δικαιολογητικών
κατακύρωσης και συγχρόνως τα κατέθεσε και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του ∆ήµου στις 19-08-2019
(αρ. πρωτ. 32656/19-08-2019). Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη.
Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
καθώς και στην αποσφράγιση του αριθ. πρωτ. 32656/19-08-2019 φακέλου των επικαιροποιηµένων
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, όπου υποβλήθηκαν και ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή µετά από συνεδριάσεις που έλαβαν χώρα στις 13/9/2019, 17/9/2019, 19/9/2019,
26/9/2019 και 27/9/2019 συνέταξε εγγράφως ερωτήµατα επί των δικαιολογητικών που προσκόµισε ο
προσωρινός ανάδοχος, προς τη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, τον Χειριστή του φακέλου του διαγωνισµού και
προς το ΚΕΜΕΑ.
Από τις απαντήσεις που έλαβε η Επιτροπή στα ανωτέρω ερωτήµατα, καθώς και τον έλεγχο όλων των
εγγράφων, προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει
η υπ’ αριθ. πρωτ. 44335/5096/20-12-2018 διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου.
Σηµειώνεται δε, ότι µε την µε αρ. 338/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε η µαταίωση
του ανωτέρω διαγωνισµού.
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε
και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ζήνων Πυρρής
Σπυρίδων Μαντόπουλος
Ευφροσύνη Αγαπητού
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Άγιος Στέφανος, 21 Ιανουαρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 4 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
(που συστήθηκε σύµφωνα µε τις υπ΄αριθµ.: 311/2018, 48/2019, 128/2019 ΑΟΕ)
Στον Άγιο Στέφανο στις 21-01-2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ., στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου
(Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1, Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε µε τις υπ’ αριθµ.
311/2018, 48/2019, 128/2019 Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου και κατόπιν της αρ.
πρωτ.: 44290/19-12-2018 έγγραφης πρόσκλησης της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, προκειµένου
να προβεί στην κατακύρωση της Προµήθειας για την Υπηρεσία Φύλαξης Κτιρίων Εγκαταστάσεων και
Χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 406.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ - CPV: 79713000-5 (Υπηρεσίες Φύλαξης), που αφορά, στον υπ’ αριθµ. 68805 ηλεκτρονικό διαγωνισµό
της υπ’ αριθ. πρωτ. 44335/5096/20-12-2018 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι κάτωθι υπάλληλοι:

Α/Α

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

2.

Μέλος

Ζήνων Πυρρής

3.

Μέλος

Ευφροσύνη Αγαπητού

Σπυρίδων Μαντόπουλος

Παράθεση ιστορικού του ανωτέρω διαγωνισµού:
•

Η επιτροπή διαγωνισµού µε τα πρακτικά Νο1 και Νο2 είχε προχωρήσει στην αξιολόγηση των
υποβληθέντων δικαιολογητικών αλλά και των οικονοµικών προσφορών των κατατεθειµένων
προσφορών.

•

Μετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών είχε ορίσει ως προσωρινό
ανωτέρω διαγωνισµού, την εταιρεία

ανάδοχο του

«ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.».
•

Στη συνέχεια, στις 1-8-2019, είχε σταλεί ηλεκτρονικά, πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο για
την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προς έλεγχο πληρότητας από την Επιτροπή.

•

Στις 16-8-2019 ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά το φάκελο δικαιολογητικών
κατακύρωσης.

•

Στις 19-8-2019 ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε τα εν λόγο δικαιολογητικά και σε έντυπη
µορφή στο πρωτόκολλο του ∆ήµου (32656/19-8-2019).
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•

Κατά τη διαδικασία ελέγχου, από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, των ανωτέρω δικαιολογητικών και
πριν ολοκληρωθεί αυτός από την αρµόδια Επιτροπή, ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών & ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών µε το µε αρ. πρωτ. 36354/26-9-2019 έγγραφό του, κάλεσε την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού να εξετάσει τη δυνατότητα µαταίωσης του ανωτέρω διαγωνισµού και τη σύνταξη
του προβλεπόµενου Πρακτικού της παρ. 1 του άρθρου 106 του νόµου 4412/2016.

•

Η Επιτροπή διαγωνισµού, αντί του Πρακτικού της παρ. 1 του άρθρου 106 του νόµου
4412/2016, λόγω του ότι δεν είχε υπόψη της κάποιο ουσιαστικό αντικειµενικό πρόβληµα που να
τεκµηριώνει τη σύνταξη του ανωτέρω Πρακτικού, προχώρησε στις 27-9-2019, µε το µε αρ.
πρωτ. 37004/2019 έγγραφο, σε απάντηση η οποία περιείχε τα ακόλουθα:
1. Η επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει ως έργο της τον έλεγχο της νοµιµότητας των δικαιολογητικών
που έχει προσκοµίσει η εταιρεία και την ανάδειξη του τελικού αναδόχου του διαγωνισµού.
Επίσης, σχετικά µε τη δυνατότητα µαταίωσης του διαγωνισµού, η Επιτροπή παρέπεµψε σε
αυτά που ορίζει

ο νόµος (διατάξεις του εδαφ. (ε) της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν.

4412/2016) και επεσήµανε ότι δεν έχει να προσθέσει κάτι περί της µαταίωσης του
διαγωνισµού από την Αναθέτουσα Αρχή.
2. ∆εν είναι αρµόδια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την παράταση ή όχι του χρόνου ισχύος των
προσφορών, συνεπώς, και για την εξέταση της δυνατότητας µαταίωσης του διαγωνισµού.
3. Επίσης, στο ίδιο έγγραφο, έγινε αναφορά, για λόγους ενηµέρωσης, σε πιο στάδιο βρίσκετε η
διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου,
παραθέτοντας τρείς (3) εκκρεµότητες, χωρίς αυτό όµως να αποτελεί εµπόδιο για τη
ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Με αυτό τον τρόπο, κατέστησε σαφές, ότι συνέχιζε το έργο
της, προκειµένου να συντάξει το τελικό πρακτικό κατακύρωσης του διαγωνισµού.
•

Η Οικονοµική Επιτροπή του δήµου ∆ιονύσου όµως, στις 7-10-2019, µε τη µε αρ. 338/2019 απόφαση,
αποφάσισε την µαταίωση του διαγωνισµού που προκηρύχθηκε µε την υπ΄αριθ. 44335/5096/20-122018 Απόφαση ∆ηµάρχου και έλαβε συστηµικό αριθµό 68805 στη πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ. Στην
Απόφαση αυτή εγκρίνεται µάλιστα, το µε αρ. πρωτ. 37004/1-10-2019 πρακτικό της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού, το οποίο όµως να σηµειωθεί, δεν ήταν πρακτικό µαταίωσης του διαγωνισµού
αφενός και δεν περιείχε καµία εισήγηση αφετέρου, προς την Οικονοµική Επιτροπή περί µαταίωσης
του διαγωνισµού.

•

Στις 1-11-2019 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, ολοκλήρωσε τη διαδικασία

ελέγχου όλων των

δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο. Από το έλεγχο που έγινε, είχε
προκύψει ότι τα δικαιολογητικά ήταν πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και για το
λόγο αυτό, συντάχθηκε το Πρακτικό Νο3.
Στο Πρακτικό Νο3, δεν υπήρξε εισήγηση προς την Οικονοµική Επιτροπή που να περιέχει ρητή
διατύπωση σχετικά µε την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.», καθώς ήδη από τις 7-10-2019 η
Οικονοµική Επιτροπή µε τη µε αρ. 338/2019 απόφαση είχε προβεί στην µαταίωση του.
•

Στις 4-11-2019, µετά τη µε αρ. 338/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ο προσωρινός
ανάδοχος «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.»,
προχώρησε σε

Προδικαστική Προσφυγή προς την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

(Α.Ε.Π.Π.) για την ακύρωσή της.
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•

Στις 10-1-2020 έγινε γνωστό προς την Επιτροπή διαγωνισµού ότι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), µε την µε αρ. 17/2020 απόφαση, έκανε δεκτή τη Προδικαστική Προσφυγή
της εταιρείας «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.».
Από το σώµα της ανωτέρω απόφασης, διαφαίνεται ότι, η ανωτέρω Αρχή εξέλαβε εσφαλµένα το
µε αρ. πρωτ. 37004/2019 έγγραφο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ως θετική εισήγηση προς την
Αναθέτουσα Αρχή περί της µαταίωσης του διαγωνισµού. Ο λόγος προφανώς, ήταν η επίκληση αλλά
και η έγκριση του ανωτέρω εγγράφου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, προκειµένου για τη λήψη της µε
αρ. 338/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

•

Επιπροσθέτως, ζητήθηκε από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.),

η

συµµόρφωση του ∆ήµου µε τη µε αρ. 17/2020 απόφαση και όρισε καταληκτική ηµεροµηνία την
10/2/2020 για να ενηµερωθεί για τις πράξεις συµµόρφωσης που έγιναν.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχοντας ήδη προβεί και ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες
που προβλέπονται για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού για την «Υπηρεσία Φύλαξης Κτιρίων
Εγκαταστάσεων και Χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου» και αφού έλαβε υπόψη:
1. Τα Πρακτικά Νο1 και Νο2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,
2. Το Πρακτικό Νο3, µε το οποίο διαπιστώθηκε ότι, τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τον
προσωρινό

ανάδοχο

«ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.» τόσο ηλεκτρονικά, όσο και σε έντυπη µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα
όσα προβλέπει η διακήρυξη,
3. Τη µε αρ. 17/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.),
προτείνει προς τη Οικονοµική Επιτροπή, να κατακυρωθεί η Προµήθεια για την Υπηρεσία Φύλαξης Κτιρίων
Εγκαταστάσεων και Χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου στην εταιρεία «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.» µε προσφερόµενη τιµή 341.929,901 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 24%.

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

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ζήνων Πυρρής
Σπυρίδων Μαντόπουλος
Ευφροσύνη Αγαπητού
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∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σε συνέχεια συνάντησης σχετικά µε τον ανασχεδιασµό του επιχειρησιακού σχεδίου για την φύλαξη
του ∆ήµου ∆ιονύσου και όλων των δηµοτικών κοινοτήτων που περιλαµβάνονται σε αυτόν,
παραθέτουµε τα ακόλουθα στοιχεία – µελέτη:

1. Όλος ο ∆ήµος θα χωριστεί σε 5 ενότητες όπως φαίνεται στο παρακάτω συνολικό
διάγραµµα. Ο διαχωρισµός αυτός έχει γίνει µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα, τις
οδούς (άσφαλτος ή χωµατόδροµος), την ύπαρξη κεντρικών οδών, την οικιστική και
γεωφυσική διαµόρφωση κλπ
2. Σε κάθε τοµέα, έχουν ληφθεί υπόψη ή φύση και ο αριθµός των σηµείων
ενδιαφέροντος: Σχολεία, δηµοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις, Κοινόχρηστοι χώροι
(πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές), κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου, αµαξοστάσια,
αθλητικά κέντρα κλπ.
3. Κάθε τοµέας έχει χιλιοµετρηθεί και χρονοµετρηθεί ώστε σε περίπτωση που δεν
υπάρχει κάποιο συµβάν για άµεση αντιµετώπιση, να υπάρχει µια σχετική ισορροπία
χρόνου περιπολίας µεταξύ των τοµέων.
4. Έχουν ληφθεί υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες ανάµεσα στην χειµερινή
και θερινή περίοδο, καθώς και οι επιχειρησιακές επιπτώσεις.
5. Υπάρχει ιδιαίτερη µέριµνα για την παροχή υπηρεσίας εποπτείας των δασικών
περιοχών κατά την θερινή περίοδο.

Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό αλλά και τους χάρτες και τα υποµνήµατα που ακολουθούν,
καταλήγουµε στην ακόλουθη οικονοµοτεχνική προσέγγιση:
•

•

•

Χρήση 5 οχηµάτων Patrol, τα οποία θα είναι κατανεµηµένα καθένα σε ένα από τους
πέντε τοµείς. 1 όχηµα Patrol (6 συνολικά οχήµατα) θα είναι επίσης ενεργό ως
εποπτικό για να µπορεί να συνδράµει όπου υπάρχει ανάγκη σε όλους τους τοµείς,
ώστε για να µην διακόπτεται η περιπολία από οποιοδήποτε λόγο. Ταυτόχρονα το 6ο
όχηµα θα στηρίξει ιδιαίτερα το έργο της δασοπροστασίας την χρονική περίοδο
Ιουνίου – Οκτωβρίου.
Όλα τα οχήµατα θα επιχειρούν τις νυχτερινές ώρες 22:00 – 06:00 όπου
παρατηρείται και το µεγαλύτερο πρόβληµα. Σε περίπτωση συγκεκριµένου λόγου
(π.χ εκδηλώσεων, ή κάποιου συµβάντος που είναι σε εξέλιξη όπως πυρκαγιά
διαρροή υδάτων κλπ), η δηµοτική αρχή θα διατηρεί το δικαίωµα για την έγκαιρη
ενηµέρωση και µετατροπή τους επιχειρησιακού σχεδίου προκειµένου για την
αντιµετώπιση της εκάστοτε ανάγκης.
Τα οχήµατα, θα µεταβαίνουν από το ένα σηµείο ενδιαφέροντος στο άλλο,
ακολουθώντας εναλλακτικές διαδροµές, τόσο για να µην στοχοποιούνται, όσο και
για να δίνεται η δυνατότητα διέλευσης από όσο το δυνατόν περισσότερες
διαφορετικές οδούς και γειτονιές. Αυτό οδηγεί στο αποτέλεσµα να καταγράφονται
και να αντιµετωπίζονται άµεσα τυχόν προβλήµατα που εντοπίζει ο φύλακας οδηγός σε όλους τους δρόµους (κάποια λακκούβα στο δρόµο, σπασµένα δέντρα,
εµπόδια από φερτά υλικά, διαρροή, φωτιά κλπ) καθώς επίσης και στο να ενισχύεται
το αίσθηµα ασφάλειας των δηµοτών. Ταυτόχρονα, η συχνότητα των διελεύσεων
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ανά σηµείο ενδιαφέροντος και ο χρόνος της συνολικής περιπολίας, επηρεάζεται από
τα συµβάντα τα οποία µπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της παροχής
υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό σηµαντικός καθίσταται και ο ρόλος του 6ου Εποπτικού
Partol αρχιφύλακα.
•

•

•

•

•

•

•

Οι δηµότες θα έχουν στη διάθεσή τους τον αριθµό τηλεφωνικής επικοινωνίας µε το
Επιχειρησιακό Κέντρο της εταιρίας Security, στο οποίο θα µπορούν να επικοινωνούν
σε περίπτωση που αντιληφθούν κάτι ύποπτο ή επικίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή και
εφόσον το Patrol του τοµέα δεν διαχειρίζεται κάποιο συµβάν το οποίο βρίσκεται σε
εξέλιξη, θα έχει τη δυνατότητα να µεταβεί στο σηµείο αυτό για άµεση αποτροπή και
για τις παρελκόµενες ενέργειες. Παραµένει σε προτεραιότητα η φύλαξη των
∆ηµοτικών Εγκαταστάσεων.
Την επόµενη µέρα, τόσο ο ∆ήµαρχος, όσο και ο αρµόδιος για τα θέµατα ασφάλειας
της πόλης, θα λαµβάνουν ηλεκτρονικά αναλυτική αναφορά για το τί έχει καταγραφεί
από όλη την δύναµη ασφαλείας που επιχειρεί την περασµένη νύχτα, προκειµένου να
κατευθύνει άµεσα για την επίλυση τυχόν εκκρεµοτήτων. Τονίζεται δε ότι για θέµατα
άµεσης αντιµετώπισης (διαχείριση κρίσης), θα υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία
ακόµα και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Εκτιµάται ότι τα οχήµατα θα εκτελούν µεσοσταθµικά 110 χιλιόµετρα ανά 8ωρη
περιπολία και ανά Patrol. Όλα τα οχήµατα, θα φέρουν συσκευή εντοπισµού και θα
καταγράφονται οι διελεύσεις, οι στάσεις κλπ και θα τηρείται ιστορικό το οποίο θα
αποστέλλεται στην ∆ηµοτική Αρχή την πρώτη ηµέρα κάθε εβδοµάδας.
Ταυτόχρονα η εταιρία Security υποχρεούται κατόπιν υπόδειξης της ∆ηµοτικής
Αρχής, να εγκαταστήσει µε δική της δαπάνη συστήµατα ασφαλείας (συναγερµό) σε
6 αντλιοστάσια του ∆ήµου τα οποία ήδη βανδαλίζονται και στα οποία αφαιρούνται
οι περιελίξεις των µοτέρ λειτουργίας. Επίσης όλα τα υφιστάµενα συστήµατα
ασφαλείας των Σχολικών συγκροτηµάτων, των δηµοτικών κτιρίων και
εγκαταστάσεων κλπ, µετά τη λήξη των εκάστοτε επιµέρους συµβάσεων, θα
συνδέονται στο Κέντρο Λήψης Σηµάτων της εταιρίας Security, χωρίς χρέωση, για
όσο καιρό υφίσταται και η παροχή υπηρεσίας του προγράµµατος «∆ήµος
∆ιονύσου – Ασφαλής Πόλη» γεγονός που θα ανεβάσει τόσο το επίπεδο
ασφαλείας καθώς θα υπάρξει άµεση ενηµέρωση και ανταπόκριση από τα κατά
τόπους Patrol και όλα τα επιµέρους σήµατα θα συγκεντρωθούν σε ένα Κέντρο
Λήψεως Σηµάτων, αλλά από την άλλη, θα ωφελήσει και οικονοµικά τον ∆ήµο καθώς
θα απαλλαγεί από τα επιµέρους κόστη.
Τέλος, ο στόλος οχηµάτων µετά το πέρας των νυχτερινών περιπολιών και τον
ανεφοδιασµό των οχηµάτων, θα σταθµεύει στο Γήπεδο της Άνοιξης όπου κοντά
βρίσκεται και η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασία για την αποφυγή κάθε ενδεχόµενης
δολιοφθοράς. Ταυτόχρονα στην Άνοιξη υπάρχουν πολλά Πρατήρια υγρών
καυσίµων, βουλκανιζατέρ και ηλεκτρολογεία αυτοκινήτων για την άµεση
αποκατάσταση µικρών βλαβών που µπορεί να προκύψουν.
Τέλος όλα τα ανωτέρω σηµεία φύλαξης είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Σε
κάθε περίπτωση ισχύουν αυτά που περιλαµβάνονται στην υπ αριθµόν 2/05.12.2018
µελέτη του ∆ήµου ∆ιονύσου και όσα επίσης προκύψουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
του έργου.
Το ετήσιο κόστος για όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες µειώνεται περεταίρω στα
241.000,00€ πλέον ΦΠΑ
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Συνολικός Πίνακας διαχωρισµού 5 τοµέων περιπολίας
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ΤΟΜΕΑΣ 1 – ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Έναρξη από Οδό Χελμού και Λεωφ. Μαραθώνος

Ακολουθούμε την Λεωφ. Μαραθώνος, δεξιά στην Γρ. Λαμπράκη,
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δεξιά στην Ναπ. Ζερβά Στόχος 36, δεξιά στην Καρδίτσης,
δεξιά στην Λεωφ. Μαραθώνος και συνεχίζουμε να την ακολουθούμε Στόχος 26,
στη συνέχεια Στόχος 47 (αναστροφή) συνεχίζουμε στην Λεωφ. Μαραθώνος
δεξιά στην Μαραθώνος (που περνάει πάνω από της ράγες του τρένου)
δεξιά στην Hρ. Πολυτεχνείου Στόχος 12/13/14/15, δεξιά στην Κορυτσάς,
δεξιά στην Αγ. Λαύρας, δεξιά στην Μαραθώνος (λοξός),
δεξιά στην Εύαγγ. Πεντζερίδη Στόχος 49,
δεξιά στην Καραολή και Δημητρίου αριστερά στην Αγ. Σωτήρος Στόχος 42/37,
δεξιά στην Αναπαύσεως Στόχος 73, δεξιά στην Μυστρά,
δεξιά στην Καραολή και Δημητρίου Στόχος 68,
δεξιά στην Κοιμήσεως Θεοτόκου Στόχος 56/57/58/64/65/66/67,
δεξιά στην Λεωφ. Τραπεζούντος, δεξιά στην Λιβερών Στόχος 27,
αριστερά στην Μεγ. Αλεξάνδρου, αριστερά στην Λακωνίας,
αριστερά στην Λεωφ Τραπεζούντος Στόχος 2,
δεξιά στην Χέλμου που στη συνέχεια γίνεται Λεωφ. Κρυονερίου (τέλος Αγ. Στέφανος
/ έναρξη Κρυονέρι),
δεξιά στην Αγ. Τριάδας Στόχος 9, αριστερά στην Υψηλάντου Στόχος 25,
αριστερά στην Κωνσταντινουπόλεως Στόχος 1, αριστερά στην Λεωφ. Κρυονερίου,
αριστερά στην Αγ. Τριάδος και συνεχίζουμε ευθεία Στόχος 36/41,
δεξιά στην Εφέσου, δεξιά στην Ολυμπιονικών,
δεξιά στην Αγ. Τριάδος (πλακόστρωτο), αριστερά στην Αγ. Δημητρίου,
δεξιά στην Λευκής που στη συνέχεια γίνεται Λεωφ. Κρυονερίου (Πλ. Μικράς Ασίας)
Στόχος 48/3 στην άλλη πλευρά της πλατείας είναι ο Στόχος 57 άρα κυκλώνουμε την
πλατεία και συνεχίζουμε στην Λεωφ. Κυονερίου Στόχος 55,
δεξιά στην Προύσης, δεξιά στην Πάρνηθος, δεξιά στην Λεωφ. Κρυονερίου,
δεξιά στην Μαραθωνοδρόμων, αριστερά στην Παραδείσου Στόχος 72 (αναστροφή)
δεξιά στην Μαραθωνοδρόμων, δεξιά στην Νικ. Πλαστήρα,
δεξιά στην Λεωφ. Κρυονερίου, αριστερά στην Ανοίξεως,
αριστερά στην Υάκινθων Στόχος, 24 δεξιά στην Σεβδικίου Στόχος 1 0 ,
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δεξιά στην Ειρήνης, αριστερά στην Ανοίξεως αριστερά στην Δημ. Κοτζαγιάννη που
στη συνέχεια γίνεται Πολυτεχνείου,
δεξιά στην Λεωφ. Κρυονερίου που στη συνέχεια γίνεται Χέλμου (τέλος Κρυονέρι /
έναρξη Αγ. Στεφάνου), αριστερά στη Λεωφ. Μαραθώνος.
Τέλος

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΤΟΧΟΥ ΣΤΟΝ
ΧΑΡΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ 2

Α ΔΗΜ. ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘ. ΑΓΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ 12

1ο ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ 13

2ο ΝΗΠ. ΑΠΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ 14

3ο ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ 15

4ο ΝΗΠ. ΑΠΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ 26

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ 27

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ 35

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ 37

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ 42

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ 47

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΣΤΟΧΟΣ 49

ΔΗΜ. ΚΑΤ. ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΣΤΟΧΟΣ 56

ΚΕΠ ΑΠΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ 58

ΚΑΠΗ ΑΠΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ 64

ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΤΟΧΟΣ 65

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ 66

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΤΟΧΟΣ 67

ΕΣΤΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ 68

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ 25, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 32, ΑΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
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ΣΤΟΧΟΣ 73

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΓΗΠ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ 1

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΛΕΩΦ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΚΩΝ/ΛΕΩΣ

ΣΤΟΧΟΣ 9

1ο ΝΗΠ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 15, ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΣΤΟΧΟΣ 10

2ο ΝΗΠ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΜΙΛΗΤΟΥ 1Α, ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΣΤΟΧΟΣ 11

3ο ΝΗΠ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΠΛ. ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 49, ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΣΤΟΧΟΣ 24

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΣΕΒΔΙΚΙΟΥ 18, ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΣΤΟΧΟΣ 25

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ & ΚΑΝΑΡΗ,
ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΣΤΟΧΟΣ 36

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 28-30, ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΣΤΟΧΟΣ 41

ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 28-30, ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΣΤΟΧΟΣ 48

ΔΗΜ.ΚΑΤ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΠΛ.ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 49, ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΣΤΟΧΟΣ 55

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙKΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Λ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 5, ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΣΤΟΧΟΣ 57

ΚΑΠΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΠΛ. ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΣΤΟΧΟΣ 72

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΓΗΠ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ
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ΤΟΜΕΑΣ 2 – ΑΝΟΙΞΗ

Έναρξη από Λεωφ. Μαραθώνος και Ναυαρίνου Ακολουθούμε την Ναυαρίνου
Στόχος 16/17,
δεξιά στην Νίκης, δεξιά στην Βεργίνας, αριστερά στην Ναυαρίνου,
δεξιά στην Λεωφ. Μαραθώνος, δεξιά στην Λεωφ. Ανοίξεως,
αριστερά στην Νιόβης, αριστερά στην Ηφαίστου,
αριστερά στην Διονύσου, αριστερά στην Κίρκης Στόχος 4 (αναστροφή),
δεξιά στην Διονύσου, δεξιά στη Ηφαίστου, δεξιά στη Νιόβης,
δεξιά στην Λεωφ. Ανοίξεως, αριστερά στην Λεωφ. Μαραθώνος,
δεξιά στην Αθηνών Χαλκίδος Στόχος 59,
κυκλικός κόμβος 3η έξοδος Ανοίξεως Σταματάς,
αριστερά Λεωφ. Πιπερόπουλου,
αριστερά στη Σκρα που στη συνέχεια γίνεται Προφήτου Ηλία Στόχος 43, αριστερά
στη Λυκαβηττού Στόχος 74, δεξιά στη Τζον Κέννεντυ,
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αριστερά στη Κανάρη Στόχος 50/69/38/28
δεξιά στη Λεωφ. Μαραθώνος, αριστερά στη Ναυαρίνου
Τέλος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΤΟΧΟΣ 4

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

ΚΙΡΚΗΣ 8 ΑΝΟΙΞΗ (ΗΦΑΙΣΤΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ )

ΣΤΟΧΟΣ 16

1ο ΝΗΠ. ΑΝΟΙΕΗΣ

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 21, ΑΝΟΙΞΗ

ΣΤΟΧΟΣ 17

2ο ΝΗΠ. ΑΝΟΙΞΗΣ

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 21, ΑΝΟΙΞΗ

ΣΤΟΧΟΣ 28

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΟΙΞΗΣ

ΚΑΝΑΡΗ 1, ΑΝΟΙΞΗ

ΣΤΟΧΟΣ 38

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ

ΚΑΝΑΡΗ 2-4, ΑΝΟΙΞΗ

ΣΤΟΧΟΣ 43

ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ

ΠΡ. ΗΛΙΑ 4, ΑΝΟΙΞΗ

ΣΤΟΧΟΣ 50

ΔΗΜ. ΚΑΤ. ΑΝΟΙΞΗΣ

ΚΑΝΑΡΗ & ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΑΝΟΙΞΗ

ΣΤΟΧΟΣ 59

ΚΑΠΗ ΑΝΟΙΞΗΣ

ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 1, ΑΝΟΙΞΗ

ΣΤΟΧΟΣ 69

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝ. ΑΝΟΙΞΗ

ΚΑΝΑΡΗ 6, ΑΝΟΙΞΗ

ΣΤΟΧΟΣ 74

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΓΗΠ.ΑΝΟΙΞΗΣ

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 37, ΑΝΟΙΞΗ
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ΤΟΜΕΑΣ 3 – ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑ

Έναρξη από Λεωφ. Δροσιάς Σταματάς 23-25 Στόχος 30/46

Ακολουθούμε την Λεωφ. Σταματάς με κατεύθυνση την Σταματά,
Δεξιά στην Λεωφ. Ροδοπόλεως ,αριστερά στην Καραϊσκάκη Στόχος 7/21,
Δεξιά στην Ειρήνης, αριστερά στην 28ης Οκτωβρίου,
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δεξιά στην Κολοκοτρώνη Στόχος 32,
αριστερά στην 25ης Μαρτίου Στόχος 70 (αναστροφή εντός
του χώρου πάρκινγκ),
συνεχίζετε στην 25ης Μαρτίου Στόχος 52,
αριστερά στην Λεωφ. Ροδοπόλεως, αριστερά στην Εράτους,
αριστερά στη Χαρ. Τρικούπη, αριστερά στην Περίανδρου,
αριστερά στη Λεωφ. Καίρη Θεοφίλου, αριστερά στη Πηλίου,
δεξιά στη Μετεώρων, αριστερά στην Ολύμπου,
αριστερά στη Λεωφ. Δημοκρατίας, δεξιά στη Ναυπλίου,
δεξιά στην Αραχώβης, δεξιά στην Ναυπλίου, δεξιά στην Αργούς,
δεξιά στη Λεωφ. Δημοκρατίας, αριστερά στην Πηλίου, δεξιά στην Μετεώρων,
αριστερά στην Πλαταμώνος, αριστερά στην Διονύσου, δεξιά στην Πηλίου,
δεξιά στην Λεωφ. Καΐρη Θεοφίλου,
δεξιά στην Μουσών που στην συνέχεια γίνεται Λεωφ. Ροδοπόλεως,
δεξιά στην Λεωφ. Δροσιάς Σταματάς, δεξιά στην Κοιμήσεως Θεοτόκου,
δεξιά στην Αλωνιών, αριστερά στη 28ης Οκτωβρίου Στόχος 61,
αριστερά στη Πέππα, αριστερά στη 25ης Μαρτίου Στόχος 20/31,
δεξιά στην Μεγ. Αλεξάνδρου, δεξιά στην Λεωφ. Μαραθώνος Στόχος 53,
δεξιά στην Αναπαύσεως,
κυκλικός κόμβος 4η έξοδος Μαραθωνοδρόμου Φειδιππίδου Στόχος 76
(αναστροφή) συνεχίζουμε στη Μαραθωνοδρόμου Φειδιππίδου,
κυκλικός κόμβος 3η έξοδος 25ης Μαρτίου, δεξιά στη Μεγ. Αλεξάνδρου, αριστερά
στη Παπανικολή που στη συνέχεια γίνεται Λεωφ. Κωνσταντι-νουπόλεως, δεξιά στην
Προκονησού, δεξιά στην Αγ. Τιμόθεου,
αριστερά στην Αγ. Ερμολάου συνέχεια στην Πανάγιας Καστρελλάς,
αριστερά στην Μάρμαρα, δεξιά στην Προκονησού,
δεξιά στην Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως, αριστερά στην Αφύσσιας,
αριστερά στην Τραπεζούντας, δεξιά στην Γεωρ. Παπαδάκη,
αριστερά στην Λεωφ. Πιπερόπουλου, αριστερά στην Στρ. Κουτσούμπρη,
δεξιά στην Σταμάτας Ανοίξεως,
Σελίδα 23 από 32

δεξιά στην Λεωφ. Δροσιάς Σταματάς Στόχος 30/46
Τέλος

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΤΟΧΟΥ
ΣΤΟΝ
ΧΑΡΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΤΟΧΟΣ 7

ΔΗΜ. ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 2, ΡΟΔΟΠΟΛΗ

ΣΤΟΧΟΣ 21

ΝΗΠ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 2, ΡΟΔΟΠΟΛΗ

ΣΤΟΧΟΣ 32

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 12, ΡΟΔΟΠΟΛΗ

ΣΤΟΧΟΣ 52

ΔΗΜ. ΚΑΤ. ΡΟΔΟΠΟΛΗ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 29, ΡΟΔΟΠΟΛΗ

ΣΤΟΧΟΣ 70

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΎΜΝ.ΡΟΔΟΠΟΛΗ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 57, ΡΟΔΟΠΟΛΗ / ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 12

ΣΤΟΧΟΣ 20

ΝΗΓΊ.ΣΤΑΜΜΑΤΑΣ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1, ΣΤΑΜΑΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ 31

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1, ΣΤΑΜΑΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ 46

ΕΠΑΛ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ/ΙΕΚ

ΛΕΩΦ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 25Α, ΣΤΑΜΑΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ 53

ΔΗΜ. ΚΑΤ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 10, ΣΤΑΜΑΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ 61

ΚΑΠΗ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1, ΣΤΑΜΑΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ 76

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΓΗΠ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ 30

3σ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΛΕΩΦ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 25Α
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ΤΟΜΕΑΣ 4 - ∆ΡΟΣΙΑ

Έναρξη από Λεωφ. Μαραθώνος και Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη
Ακολουθούμε την Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη Στόχος 5/18/19,
στην συνέχεια Στόχος 51, αριστερά στην Αργοναυτών Κομνηνών Στόχος 29, δεξιά
στην Αργυροπόλεως, αριστερά στην Γοργοποτάμου,
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αριστερά στην Δερβενακίων, αριστερά στην Λεωφ. Δημοκρατίας,
δεξιά στην 25ης Μαρτίου,
δεξιά στην 1ης Μαρτίου Στόχος 39, συνέχεια στην Δερβενακίων,
αριστερά στην Γοργοποτάμου, δεξιά στην Λεωφ. Δημοκρατίας,
αριστερά στην Μαρίνου Αντύπα Στόχος 75 (αναστροφή),
συνέχεια στην Μαρίνου Αντύπα, αριστερά στην Λεωφ. Δημοκρατίας,
αριστερά στην Κύπρου Στόχος 6,
δεξιά στην Κέδρων περνάμε την Λεωφ. Διονύσου και ακολουθούμε την οδό Οσίου
Λουκά,
δεξιά στην Λεωφ. Αθηνών στην κυκλική πλατεία περνάμε την 2η έξοδο Λεωφ.
Αθηνών στην Πλ. Σεμέλης παίρνουμε την 2η έξοδο Λεωφ. Αφθηνών,
στην κυκλική πλατεία την κυκλώνουμε ολόκληρη παίρνουμε την 4η έξοδο Λεωφ.
Αθηνών στην Πλ. Σεμέλης παίρνουμε την 3η έξοδο Αμαδρυάδων περνάμε την Λεωφ.
Διονύσου και ακολουθούμε την Λεωφ. Δημοκρατίας,
στο κυκλικό κόμβο παίρνουμε την 3η έξοδο Γρεβενών,
δεξιά στη Μαραθωνομάχων, αριστερά στην Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη,
δεξιά στην Λεωφ. Μαραθώνος,
δεξιά στην Πετρίτη Στόχος 60 που στην συνέχεια γίνεται Πόντου,
αριστερά στη Στρ. Αλεξ. Παπάγου Στόχος 63,
αριστερά στην Λεωφ. Δροσιάς Σταματάς,
αριστερά στην Τραπεζούντας, δεξιά στην Ρόδων,
κυκλική πλατεία έξοδος 2 Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη,
αριστερά στη Λεωφ. Μαραθώνος, δεξιά στη Λευκής Στόχος 44 (αναστροφή),
αριστερά στη Λεωφ. Μαραθώνος, δεξιά στη Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη
Τέλος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΤΟΧΟΣ 5

Α ΔΗΜ.ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘ.ΔΡΟΣΙΑΣ

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 10, ΔΡΟΣΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ 6

Β ΔΗΜ.ΠΑΙΔ. ΪΤΑΘ.ΔΡΟΣΙΑΣ

ΚΥΠΡΟΥ 20, ΔΡΟΣΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ 18

1ο ΝΗΠ. ΔΡΟΣΙΑΣ

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 10, ΔΡΟΣΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ 19

2ΟΝΗΠ. ΔΡΟΣΙΑΣ

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 10, ΔΡΟΣΙΑ
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ΣΤΟΧΟΣ 29

10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 19

ΣΤΟΧΟΣ 39

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ

1ης ΜΑΙΟΥ & 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, ΔΡΟΣΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ 44

ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ

ΛΕΥΚΗΣ 2- ΕΚΑΛΗ, ΔΡΟΣΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ 51

ΔΗΜ. ΚΑΤ. ΔΡΟΣΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠ.- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΕΠ

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 19, ΔΡΟΣΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ 60

ΚΑΠ Η ΔΡΟΣΙΑΣ

ΣΤΡ.ΠΕΤΡΙΤΗ 17 & ΣΟΛΩΜΟΥ, ΔΡΟΣΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ 63

ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ "Θ & Δ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ "

Λ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ & ΠΑΠΑΓΟΥ, ΔΡΟΣΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ 75

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΓΗΠ. ΔΡΟΣΙΑ

ΜΟΥΣΩΝ & ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ
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ΤΟΜΕΑΣ 5 - ∆ΙΟΝΥΣΟΣ

Έναρξη από Λεωφ. Διονύσου και Στράτη Καρρά

Ακολουθούμε την οδό Στράτη Καρρά στόχος 33, αριστερά στην Κίου,
αριστερά στην Σατωβριάνδου Στόχος 22, δεξιά στην Στράτη Καρρά,
δεξιά στην Πλαστήρα Στόχος 54/62, αριστερά στη Αγ. Γεωργίου,
δεξιά στη Λεωφ. Διονύσου, δεξιά στην Λεωφ. Αιολίδος,
δεξιά στην Αττάλου Στόχος 40/45 κάνουμε αναστροφή,
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δεξιά στην Βεργίνας, αριστερά στην Κίου που στη συνέχεια γίνεται Κάδμου,
αριστερά στην Αρμονίας Στόχος 71, δεξιά στην Λεωφ. Διονύσου,
δεξιά στην Κάδμου, δεξιά στην Αρμονίας,
αριστερά στην Λεωφ. Διονύσου στόχος 77,
δεξιά στην Λεωφ. Μητροπολίτου Γρηγορίου Κυδωνιών Στόχος 34/23,
δεξιά στην Ρήγα Φεραίου (κυκλικά το λόφο),
δεξιά στην Λεωφ. Μητροπολίτου Γρηγορίου Κυδωνιών,
αριστερά στην Αριστοφάνους, δεξιά στη Πλάτωνος,
αριστερά στην Ανθέων Στόχος 8 (άνω πόρτα) κάνουμε αναστροφή,
αριστερά Ρόδων στόχος 8 (κάτω πόρτα),
δεξιά στην Λεωφ. Διονύσου, αριστερά στην Στράτη Καρρά
Τέλος
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΤΟΧΟΣ 8

Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΝΘΕΩΝ 56

ΣΤΟΧΟΣ 22

1ο ΝΗΠ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗ ΚΑΡΡΑ & ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ 23

2ο ΝΗΠ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & Λ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ 33

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗ ΚΑΡΡΑ & ΚΙΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ 34

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & Λ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ 40

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΤΤΑΛΟΥ & ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ 45

ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΤΤΑΛΟΥ & ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ 54

ΔΗΜ. ΚΑΤ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΠΟΛΙΤ. ΚΕΝΤΡΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΚΕΠ

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 50, ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ 62

ΚΑΠΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 50, ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ 71

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΑΔΜΟΥ & ΑΡΜΟΝΙΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ 77

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΓΗΠ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Λ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ ( ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ )
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Αναγεννήσεως 50
14451 Μεταμόρφωση
10Ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας
Τηλ 211 1900950
Fax 2106711056
e-mail: info@starguard.gr
www.starguard.gr

Μεταµόρφωση, 23/04/2020
Αρ. Πρωτ.: 557/2020

ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29, Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος
Υπόψιν κ. Χαράλαµπου Μυλωνά

Αξιότιµε κ. Μυλωνά,

Σας παραθέτουµε το τροποποιηµένο επιχειρησιακό σχέδιο φύλαξης καθώς και την σχετική
ανάλυση του προϋπολογισµού ως κάτωθι:
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Το παρόν αποτελεί χωριστό κεφάλαιο της ως άνω προσφοράς και συντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
άρθρου 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ Α’115/α'/15.07.2010) όπως αυτό έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 22 του
Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/α/18-04-2013), σύμφωνα και με την ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας μετά την
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 Ν. 4046/12 και της Πράξης ΥΣ 6 της 28-2-12 του Υπουργικού Συμβουλίου
(ΦΕΚ Α38/2012).

Αριθμός των εργαζομένων

9 φυσικά πρόσωπα

Ημέρες και ώρες εργασίας

Φύλαξη και φρούρηση των δημοτικών κτηρίων και
εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου, σε οκτάωρη
καθημερινή βάση (ώρες 22:00-06:00), όλες τις ημέρες της
εβδομάδας, 365 μέρες το χρόνο, με έξι (6) οχήματα-Patrol,
για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία
υπάγονται οι εργαζόμενοι (Επισυνάπτεται
αντίγραφό της στο τέλος):

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)
2020,
Yπουργική Aπόφαση 4241/127/2019 (ΦΕΚ Τεύχος Β’
173/30.01.2019).

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

131.694,27 €

Εκατόν τριάντα μία χιλιάδες εξακόσια
ενενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι επτά
λεπτά.

1.2 Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση
τα προϋπολογισθέντα ποσά:

32.673,35 €

Τριάντα
δύο
χιλιάδες
εξακόσια
εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα πέντε
λεπτά.

1.3 Διοικητικό Κόστος

1.643,68 €

Χίλια εξακόσια σαράντα τρία ευρώ και
εξήντα οκτώ λεπτά.

53.528,88 €

Πενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια
είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ
λεπτά.

1.1 Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που
αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές
αυτών των εργαζομένων:

1.4 Αναλώσιμα
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3.287,35 €

Τρεις χιλιάδες διακόσια ογδόντα επτά
ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά.

346,27 €

Τριακόσια σαράντα έξι ευρώ και είκοσι
επτά λεπτά.

1.7 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% για
υπηρεσίες επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64
παρ. 2 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει)

17.826,20 €

Δεκαεπτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι έξι
ευρώ και είκοσι λεπτά.

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

241.000,00 €

Διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες ευρώ.

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

298.840,00 €

Διακόσιες ενενήντα οκτώ
οκτακόσια σαράντα ευρώ.

1.5 Εργολαβικό Κέρδος

1.6
Νόμιμες
Υπέρ Δημοσίου και Τρίτων

Κρατήσεις

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

χιλιάδες

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Για την εταιρεία,
Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Για την εταιρεία,

Απόστολος Τρεχαντίνης
Νόµιµος Εκπρόσωπος
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