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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 24η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 10:00, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1266/20-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο, 

2. Χανακούλα Αθανάσιο,  

3. Λάβδα Ελένη, 

4. Τιτίκα Βακιρτζή, 

5. Δουνδουλάκη Ελένη, απούσα, αναπληρούμενη από την κ. Κομνηνού-Κούμπα Άννα, 

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο, απόντα,  

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

 

 συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να 

λάβει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ. 

 

 Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του 

Δήμου Μούτσιος Γεώργιος. 

 

 Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το κατωτέρω θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  6Ο  Η.Δ. 
Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισμού 

για την εκτέλεση της εργασίας 
«Υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας Δημοτικών κτιρίων του Δήμου». 

 

 Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

 

Θέτω υπόψη σας το πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισμού  
για την εκτέλεση της εργασίας «Υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας Δημοτικών κτιρίων του 

Δήμου», το οποίο έχει ως ακολούθως: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

                                              

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 
 

Στο Ψυχικό και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 16η Ιανουαρίου 2012 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 10.00-10.30 συνήλθε η επιτροπή του διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 89/1-7-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να διενεργήσει 

τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και στη συνέχεια να αξιολογήσει τις προσφορές που 
υποβλήθηκαν για την εκτέλεση της εργασίας «Υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας δημοτικών 

κτιρίων του Δήμου», όπως αναφέρεται στην υπ’αριθμ.πρωτ.27990/30-12-2011 διακήρυξη του 
Δημάρχου. 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής του διαγωνισμού, ήταν παρόντα όλα τα μέλη: 
1. Μπέλλος Χρήστος, Πρόεδρος 

2. Ζαφειροπούλου Άννα, μέλος 
3. Ορτεντζάτου Άννα, μέλος. 

 

Ακολούθως, η επιτροπή παρέλαβε από τον μοναδικό ενδιαφερόμενο τον φάκελο με την 
προσφορά. 

Στο διαγωνισμό έλαβε μέρος η εξής εταιρία: 
1. ΚΑΠΠΑ SECURITY Α.Ε. 

 

 Αργότερα και μετά την παρέλευση της οριζόμενης από τη διακήρυξη ώρας και χωρίς να 
παρουσιασθεί άλλος ενδιαφερόμενος, η επιτροπή κήρυξε το τέλος της διαδικασίας επίδοσης των 

προσφορών. 
Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά υποβλήθηκε σε φάκελο καλά σφραγισμένο και 

προέβη στην αποσφράγισή του. Μέσα στον κυρίως φάκελο υπήρχαν τα οριζόμενα από τη 
διακήρυξη του διαγωνισμού δικαιολογητικά, τα οποία σφραγίστηκαν και μονογράφηκαν. Τα 

δικαιολογητικά αυτά, αναλυτικά, αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού. 
Στη συνέχεια, η επιτροπή σε μυστική συνεδρίαση προέβη στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής. 
Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας που έλαβε μέρος στο 

διαγωνισμό, η Επιτροπή διαπίστωσε τα ακόλουθα: 

1. Αντί του πιστοποιητικού του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση εγγραφής για το 
συγκεκριμένο επάγγελμα, όπως όριζε η παρ. α του άρθρου 3 της διακήρυξης, προσκόμισαν μια 

βεβαίωση εξόφλησης συνδρομών στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο μέχρι την 31-12-
2012.  

2. Δεν προσκόμισαν πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου των μελών του Δ.Σ. κ.κ. 
Αθανασίου Λαγού και Όλγας Τσιγκρή όπως όριζε η παρ.β του άρθρου 3 της διακήρυξης, λόγω 

καθυστέρησης από τα αρμόδια πρωτοδικεία, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του κ. Αθανασίου 

Λαγού. Επιπλέον, στο αντίγραφο ποινικού μητρώου του Αθανασίου Λαγού για γενική χρήση (με 
ημερομηνία 25/7/2011) αναφέρεται ότι σύμφωνα με την υπ’αριθμ.13724/12-4-2006 απόφαση 

του Μονομ. Πλημ. Θεσ/νίκης καταδικάστηκε σε φυλάκιση 20 ημερών με αναστολή επί τριετία 
για παράβαση του Ν.2518/97, που αφορά τις προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Επιπροσθέτως, στο ανωτέρω αντίγραφο όπως και στο 

αντίγραφο ποινικού μητρώου της κ. Όλγας Τσιγκρή (με ημερομηνία 11/2/2009) δεν υπάρχει το 
ειδικό ένσημο επικύρωσης.  

     Βάσει των ανωτέρω, αποκλείεται η συμμετοχή της ως άνω εταιρείας στο διαγωνισμό, διότι 
δεν πληροί τους όρους της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή του διαγωνισμού έχοντας υπόψη: 
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1. Την υπ’ αριθ.215/9-12-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση 

των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999. 
5. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού. 

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Την επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

         1. ............................ 

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

 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, 

5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999, 
μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας 
«Υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας Δημοτικών κτιρίων του Δήμου», σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στο από 16-1-2012 1ο  Πρακτικό της Επιτροπής που αποτελούν αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας απόφασης. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 8/2012 

 

 Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη 

της συνεδρίασης. 

 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ Χανακούλας Αθανάσιος 
 Λάβδα Ελένη 

Ακριβές Απόσπασμα Βακιρτζή Τιτίκα 
Από το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 24 Ιανουαρίου 

2012. 
Ψυχικό, 26-1-2012 

Χαροκόπος Παντελής 

Κομνηνού – Κούμπα Άννα 

 

  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

  

  
  

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ  
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