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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ 1εο ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ  

ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

 

 Πην Τπρηθό ζήκεξα ηελ 24ε ηνπ κελόο Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Ρξίηε θαη 

ώξα 10:00, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1266/20-1-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Ξξνέδξνπ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Ζ.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ Λ. 3852/2010 ζε όια ηα κέιε θαη δεκνζηεύζεθε ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ 

 

 Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

 

1. Μπξηδάθε Ξαληειή, σο Ξξόεδξν, 

2. Σαλαθνύια Αζαλάζην,  

3. Ιάβδα Διέλε, 

4. Ρηηίθα Βαθηξηδή, 

5. Γνπλδνπιάθε Διέλε, απνύζα, αλαπιεξνύκελε από ηελ θ. Θνκλελνύ-Θνύκπα Άλλα, 

6. Καδαξάθε Γεξάζηκν – Αιέμαλδξν, απόληα,  

7. Σαξνθόπν Ξαληειή, σο κέιε, 

 

 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα 

ιάβεη απνθάζεηο επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ. θαη Δ.Ζ.Γ. 

 

 Πηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ Κνύηζηνο Γεώξγηνο. 

 

 Ν Ξξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε λόκηκε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην θαησηέξσ ζέκα: 

 

ΘΕΜΑ  1Ο  Ε.Η.Δ. 
Δμέηαζε έλζηαζεο ηεο εηαηξείαο ΘΑΞΞΑ SECURITY θαηά ηνπ από 16-1-2012 1νπ  

Ξξαθηηθνύ ηνπ πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

«πεξεζίεο θύιαμεο θαη αζθάιεηαο Γεκνηηθώλ θηηξίωλ ηνπ Γήκνπ». 
 

 Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Ξξόεδξνο είπε: 

 
Θέησ ππόςε ζαο ην 2ν πξαθηηθό δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ πξόρεηξνπ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο «πεξεζίεο θύιαμεο θαη αζθάιεηαο Γεκνηηθώλ 
θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ», ζύκθσλα κε ην νπνίν εμεηάζηεθε ε έλζηαζε ηεο εηαηξείαο ΘΑΞΞΑ 

SECURITY, ε νπνία απνξξίθζεθε σο εθπξόζεζκε θαη ην νπνίν έρεη σο αθνινύζσο: 

 
 



             

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ      

ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ-ΤΣΗΘΝ 

2ν ΞΟΑΘΡΗΘΝ  

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΡΝ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΦΙΑΜΖΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ  

ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΘΡΗΟΗΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝ»  

 Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο εξγαζίαο «πεξεζίεο θύιαμεο θαη αζθάιεηαο δεκνηηθώλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ» απνηεινύκελε 

από ηνπο: 

1. Κπέιιν Σξήζην, Ξξόεδξν 

2. Εαθεηξνπνύινπ Άλλα, κέινο 

3. Νξηεληδάηνπ Άλλα, κέινο. 

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 2012 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 14.30 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηελ έλζηαζε ηεο εηαηξείαο ΘΑΞΞΑ SECURITY Α.Δ. θαηά ηνπ από 16-1-

2012 πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Κε ην 1ν Ξξαθηηθό, ε σο άλσ Δπηηξνπή απέθιεηζε ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ΘΑΞΞΑ SECURITY 

Α.Δ. γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηό θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1. Αληί ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε πηζηνπνίεζε εγγξαθήο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα, όπσο όξηδε ε παξ. α ηνπ άξζξνπ 3 ηεο δηαθήξπμεο, 

πξνζθόκηζαλ κηα βεβαίσζε εμόθιεζεο ζπλδξνκώλ ζην Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό 

Δπηκειεηήξην Αζελώλ κέρξη ηελ 31-12-2012.  

2. Γελ πξνζθόκηζαλ πξόζθαην απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ησλ κειώλ ηνπ Γ.Π. θ.θ. 

Αζαλαζίνπ Ιαγνύ θαη Όιγαο Ρζηγθξή όπσο όξηδε ε παξ.β ηνπ άξζξνπ 3 ηεο δηαθήξπμεο, ιόγσ 

θαζπζηέξεζεο από ηα αξκόδηα πξσηνδηθεία, ζύκθσλα κε ππεύζπλε δήισζε ηνπ θ. Αζαλαζίνπ 

Ιαγνύ. Δπηπιένλ, ζην αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ ηνπ Αζαλαζίνπ Ιαγνύ γηα γεληθή ρξήζε (κε 

εκεξνκελία 25/7/2011) αλαθέξεηαη όηη ζύκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ.13724/12-4-2006 απόθαζε 

ηνπ Κνλνκ. Ξιεκ. Θεζ/λίθεο θαηαδηθάζηεθε ζε θπιάθηζε 20 εκεξώλ κε αλαζηνιή επί ηξηεηία 

γηα παξάβαζε ηνπ Λ.2518/97, πνπ αθνξά ηηο πξνϋπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ 

παξνρήο ππεξεζηώλ αζθαιείαο. Δπηπξνζζέησο, ζην αλσηέξσ αληίγξαθν όπσο θαη ζην 



αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ ηεο θ. Όιγαο Ρζηγθξή (κε εκεξνκελία 11/2/2009) δελ ππήξρε ην 

εηδηθό έλζεκν επηθύξσζεο.  

 Πύκθσλα κε ην άξζξν 20 παξ.1 ηνπ Ξ.Γ.28/1980 “Ξεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη 

πξνκεζεηώλ ησλ Ν.Ρ.Α.”, «Αη επί ηεο δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο ελζηάζεηο θαηαηίζεληαη εηο 

ηελ δηελεξγήζαζαλ ηελ δεκνπξαζίαλ επηηξνπήλ ή εηο ηνλ δήκνλ ή ηελ θνηλόηεηα κέρξη θαη ηεο 

επνκέλεο από ηεο δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο εξγαζίκνπ εκέξαο ή ηεο επνκέλεο ηεο 

αλαθνηλώζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο εηο ηαο πεξηπηώζεηο εμεηάζεσο θαη αμηνινγήζεσο ησλ 

πξνζθνξώλ, πεξί σλ ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ παξόληνο. Αη θαηαηηζέκελαη εηο ηνλ 

δήκνλ ή ηελ θνηλόηεηα ελζηάζεηο πξσηνθνιινύληαη θαη δηαβηβάδνληαη απζεκεξόλ εηο ηελ 

δηελεξγήζαζαλ ηελ δεκνπξαζίαλ επηηξνπήλ».  

 Πηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην 1ν Ξξαθηηθό δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ 

πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ απεζηάιε ζηελ σο άλσ εηαηξεία κέζσ ηειενκνηνηππίαο ηελ 19-01-2012 

θαη θαηά ζπλέπεηα ε έλζηαζε ζα εζεσξείην εκπξόζεζκε εάλ είρε ππνβιεζεί έσο θαη ηελ 20-01-

2012. 

 Ππλεπώο, ε έλζηαζε ηεο εηαηξείαο ΘΑΞΞΑ SECURITY Α.Δ. πνπ ππεβιήζε ζηελ ππεξεζία 

ηελ 23-01-2012, θαηά ηνπ από 16-1-2012 πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ 

δηαγσληζκνύ, είλαη εθπξόζεζκε θαη σο εθ ηνύηνπ απνξξηπηέα. 

Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ       ΡΑ ΚΔΙΖ 
         1. ............................ 

         2. ............................ 

 

 Ξαξαθαιώ ηα κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππόςε: 

1. Ρελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/2010, 

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ξ.Γ. 28/1980. 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

 
α) Δγθξίλεη ην από 24-1-2012 2ν Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο 

ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο «πεξεζίεο θύιαμεο θαη αζθάιεηαο 
Γεκνηηθώλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ»,  

β) Απνξξίπηεη ηελ έλζηαζε ηεο εηαηξείαο ΘΑΞΞΑ SECURITY Α.Δ. σο εθπξόζεζκε. 
 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 1/2012 

 

 Κεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ ιήμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

 Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

 

 



Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΑ ΚΔΙΖ 

  

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ Σαλαθνύιαο Αζαλάζηνο 
 Ιάβδα Διέλε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα Βαθηξηδή Ρηηίθα 
Από ην πξαθηηθό ηεο 1εο Ππλεδξίαζεο ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηηο 24 Ηαλνπαξίνπ 

2012. 
Τπρηθό, 26-1-2012 

Σαξνθόπνο Ξαληειήο 

Θνκλελνύ – Θνύκπα Άλλα 

 

  
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ  

  

  
  

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ  
 


