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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

         ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  

  ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ                                                                            

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

            Συνεδρίαση 41
η
                                                              

                                                                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                                            Από τα πρακτικά της 21-11-2017   πρώτης  τακτικής συνεδρίασης 

                                                                           των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους - Μυκηνών. 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 338 /2017                              

ΘΕΜΑ : 1
ον [Κατεπείγον] 

             

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών Νο1 και Νο2 αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών 

προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Υπηρεσίες φύλαξης Δημοτικών κτιρίων Δήμου Άργους – Μυκηνών».  

 

Σήμερα την 21
η
 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα και στην 

αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2
ος

] του Δήμου Άργους – Μυκηνών συνήλθαν σε 

πρώτη τακτική συνεδρίαση   τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 27232/17-11-2017  

πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημητρίου Καμπόσου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/06. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντες έξι  (6) δηλαδή: 

 

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ                              

       1. Καμπόσος Δημήτριος                                                                      1. Οικονόμου Θεόδωρος  

       2. Κρίγγος Δημήτριος                                                                          2.  Νικητόπουλος Δημήτριος                                                                                  

       3. Τσίμπος Δημήτρης                                                                           3. Χαρτοφύλλης Νικόλαος 

       4. Σκούφης Παναγιώτης                                                                                  

       5. Διολίτσης Πέτρος                                                                                     

       6. Καρούζος Πέτρος   

                                                                                                   

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άργους – Μυκηνών κ. Καμπόσος Δημήτριος  εισηγούμενος το 1
ο 

[Κατεπείγον]  
θέμα της συνεδρίασης  λέγει ότι,  

θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα  της έγκρισης των πρακτικών δημοπρασιών Νο1 και Νο2 αποσφράγισης και ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Υπηρεσίες φύλαξης 

Δημοτικών κτιρίων Δήμου Άργους – Μυκηνών»  γιατί είναι επείγον. 

Η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010  αφού αποφάνθηκε για το 

κατεπείγον της συζήτησης του θέματος, του οποίου  ζήτησε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

,μειοψηφούντος του μέλους Πέτρου Καρούζου, την συζήτηση του 1
ου [Κατεπείγον] 

 θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το θέμα  

της έγκρισης των πρακτικών δημοπρασιών Νο1 και Νο2 αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – 

τεχνικών προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Υπηρεσίες φύλαξης Δημοτικών κτιρίων Δήμου Άργους – 

Μυκηνών»  γιατί είναι επείγον. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής λέει ότι,  

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1
 
ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του 

παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, 

από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες» 

 

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τα παρακάτω πρακτικά ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης 

των τεχνικών προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Τα πρακτικά που υποβάλλεται προς έγκριση έχουν ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΓ0ΟΩΨΔ-0ΥΤ



2 23 

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ: 46139 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Νο 1  
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ – 

ΜΥΚΗΝΩΝ»  

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ  

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Στο Άργος σήμερα την 31/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Άργους η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του άρθρου 221 

παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 282/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο «υπηρεσίες φύλαξης δημοτικών κτιρίων Δήμου Άργους – 

Μυκηνών». 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 9/2017 τεχνική μελέτη Δήμου Άργους-Μυκηνών, την υπ’ αριθ. 21087/2017 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Άργους-

Μυκηνών με ΑΔΑΜ: 17PROC001956631/18-09-2017, η οποία έλαβε αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 46139, δημοσιεύθηκε νομίμως στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με αριθμό διακήρυξης: 2017-127578 και στις παρακάτω εφημερίδες: 

Α/Α Εφημερίδα Τόπος έκδοσης Αριθμός Φύλλου 

1 Αργολίδα  Ν.Αργολίδας 5881/19-09-2017 

2 Δημοσιογράφος Ν.Αργολίδας 5407/20-09-2017 

3 Αναγνώστης Ν.Αργολίδας 959/21-09-2017 

4 Γενική των δημοπρασιών Αθήνα 11856/19-09-2017 

5 Εφημερίς των δημοπρασιών Αθήνα 26887/19-0-2017 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

1. Χρήστος Ζέρβας (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) – Πρόεδρος 

2. Χρήστος Καρανικόλας (ΠΕ Πληροφορικής) – Μέλος 

3. Αναστάσιος Καμπόσος (ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) - Μέλος 

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 24/10/2017 και η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση 

προσφορών) η 31/10/2017 και ώρα 11:00 – 15:00, όπως τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθ. 282/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό 

κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 46139 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου 

ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες: 

 

Α/Α Επωνυμία 
Ημερομηνία 

υποβολής προσφοράς 

Ώρα 

υποβολής προσφοράς 

1 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΪΔΗΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α. με δ.τ. 

«FALCON SECURITY G.S.» 
24/10/2017 09:33:12 

2 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α. με δ.τ. 

«MELISSINOS SECURITY» 
23/10/2017 20:12:59 

3 

ARGOS SECURITY A.E. – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ARGOS SECURITY A.E.» 

24/10/2017 

 
08:38:40 

4 

ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ.τ. 

«STARGUARD Ε.Π.Ε.» 

23/10/2017 18:18:59 

 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών.  

 

2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος 

τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.  

 

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης διαγωνισμού και συγκεκριμένα 

αποσφραγίσθηκαν οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι «Δικαιολογητικά 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, αυτοί θα αποσφραγισθούν 

σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 

 

4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς 

αριθμούς συστήματος: 

 

Α/Α Επωνυμία Αριθμός συστήματος 

1 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΪΔΗΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α. με δ.τ. «FALCON SECURITY 

G.S.» 
78451 

2 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α. με δ.τ. «MELISSINOS 

SECURITY» 
77540 

3 

ARGOS SECURITY A.E. – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ARGOS 

SECURITY A.E.» 

77930 

4 

ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ.τ. 

«STARGUARD Ε.Π.Ε.» 

76993 
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5. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται 

υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να 

προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν.4250/2014.  

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι 

οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:  

 

Α/Α Επωνυμία Αριθμός πρωτοκόλλου 

1 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΪΔΗΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α. με δ.τ. «FALCON 

SECURITY G.S.» 
25106/26-10-2017 

2 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α. με δ.τ. «MELISSINOS 

SECURITY» 
25153/26-10-2017 

3 ARGOS SECURITY A.E. – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. 

«ARGOS SECURITY A.E.» 

25076/25-10-2017 

4 ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ με δ.τ. «STARGUARD Ε.Π.Ε.» 

24984/25-10-2017 

 

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.  

 

Σε επόμενες κλειστές συνεδριάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης διαγωνισμού, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί σε έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν 

από τους συμμετέχοντες για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, καθώς και των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία αυτών με τις τεχνικές προδιαγραφές/απαιτήσεις της 

υπηρεσίας. 

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ       1. Χρήστος Ζέρβας (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)    2.  Χρήστος Καρανικόλας (ΠΕ Πληροφορικής)   3. Αναστάσιος Καμπόσος (ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) 

 

 
 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ: 46139 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Νο 2  
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ – 

ΜΥΚΗΝΩΝ»  

 
 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Στο Άργος σήμερα την 21/11/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Άργους-Μυκηνών η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

του άρθρου 221 παρ. 1,3 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 282/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο «Υπηρεσίες φύλαξης 

δημοτικών κτιρίων Δήμου Άργους – Μυκηνών» (Αριθ. Διακήρυξης: 21087/2017), η οποία έλαβε αριθμό  συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 46139, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 17PROC001956631/18-09-2017. 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

4. Χρήστος Ζέρβας (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) – Πρόεδρος 

5. Χρήστος Καρανικόλας (ΠΕ Πληροφορικής) – Μέλος 

6. Αναστάσιος Καμπόσος (ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) - Μέλος 

 

και αφού έλαβαν υπόψη: 

 Την υπ’ αριθμ. 220/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως του διαγωνισμού «Υπηρεσίες φύλαξης δημοτικών κτιρίων Δήμου Άργους – Μυκηνών», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 499.407,25€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),  

 Την υπ’ αριθμ. 21087/2017 Αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού με ΑΔΑΜ: 17PROC001956631/18-09-2017, 

 Την υπ’ αριθμ. 21139/18-09-2017 περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού που δημοσιεύτηκε στον Εθνικό και τοπικό τύπο, 

 Την υπ’ αριθμ. ID:2017-127578 (γνωστοποίησης) περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. (Προκήρυξη σύμβαση 

σύμφωνα με την οδηγία 2004/18/ΕΚ), 

 Την υπ’ αριθμ. 9/2017 μελέτη «Υπηρεσίες φύλαξης δημοτικών κτιρίων Δήμου Άργους – Μυκηνών» της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και τη Συγγραφή 

Υποχρεώσεων αυτής, 

 Την υπ’ αριθμ. 282/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (όπως τροποποιήθηκε από την θπ’ αριθμ. 284/2017 ΑΟΕ) περί ορισμού μελών Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού (ΕΔΔ), 

 Την υπ’ αριθμ. 283/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας διαγωνισμού, 

 Την υπ’ αριθμ. 23908/13-10-2017 απάντησης/διευκρινήσεις επί των υποβαλλόμενων από τους διαγωνιζόμενους ερωτημάτων που εκδόθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία 

της αναθέτουσας αρχής και αναρτήθηκαν στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, 

 Το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας (ΕΕΕΠ) 

 Τις υποβαλλόμενες ηλεκτρονικές προσφορές στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, 

 Τους υποβαλλόμενους φακέλους προσφορών στο πρωτόκολλο του Δήμου, 

 Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 26876/15-11-2017 και 26877/15-11-2017 υποβληθέντα (ψηφιακά υπογεγραμμένα) υπομνήματα στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ από τους διαγωνιζόμενους 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ και  STARGUARD Ε.Π.Ε., 

 Τις βεβαιώσεις εγκυρότητας των υποβληθέντων από τους διαγωνιζόμενους εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, 

 Τις γενικές και ειδικές διατάξεις που διέπουν τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού και ειδικότερα των διατάξεων του Ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν και έχουν 

τροποποιηθεί, 

 Το από 31/10/2017 πρακτικό Νο1 αποσφράγισης υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» της ΕΔ του έργου  «Υπηρεσίες φύλαξης δημοτικών 

κτιρίων Δήμου Άργους – Μυκηνών»  
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προχώρησαν στη διενέργεια των παρακάτω (υπο)σταδίων: 

 

1. Σύμφωνα με το Πρακτικό Νο1 Αποσφράγισης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνικές Προσφορές», οι προσφορές που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά 

και κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου και παραδόθηκαν σε ενσφράγιστους φακέλους στην Επιτροπή, καταγράφονται στον 

πίνακα 1: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Υποβολή προσφορών 

Α/Α Επωνυμία  Ημερομηνία 

ηλεκτρονικής 

υποβολής 

προσφοράς 

Αριθμός 

συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ 

Αριθμός πρωτοκόλλου 

Δήμου Άργους-Μυκηνών 

1 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΪΔΗΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α. με 

δ.τ. «FALCON SECURITY G.S.» 

24/10/2017 

09:33:12 
78451 25106/26-10-2017 

2 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α. με 

δ.τ. «MELISSINOS SECURITY» 

23/10/2017 

20:12:59 
77540 25153/26-10-2017 

3 

ARGOS SECURITY A.E. – ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

με δ.τ. «ARGOS SECURITY A.E.» 

24/10/2017 

08:38:40 
77930 25076/25-10-2017 

4 

ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ.τ. 

«STARGUARD Ε.Π.Ε.» 

23/10/2017 

18:18:59 
76993 24984/25-10-2017 

 

Σύμφωνα με το Πρακτικό Νο1, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.  

 

 

2. Στη συνέχεια η Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης διαγωνισμού, προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου των ηλεκτρονικών φακέλων 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που υπέβαλαν οι συμμετέχοντες. Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν καταγράφονται στον πίνακα 2: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Καταγραφή δικαιολογητικών ηλεκτρονικών φακέλων  

 

Α/Α Δικαιολογητικά  Επωνυμία προσφοράς 

  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΪΔΗΣ 

(FALCON SECURITY G.S.) 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ 

(MELISSINOS 

SECURITY) 

ARGOS SECURITY Α.Ε. STARGUARD Ε.Π.Ε. 

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά προς 

υποβολή (άρθρο 2.4.3 της αναλυτικής 

διακήρυξης) 

    

1 Ηλεκτρονικά παραγόμενο αρχείο 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (υποφάκελος 

δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής 

προσφοράς & απαντήσεις τεχνικής 

προσφοράς) 

 

Με υποχρέωση Ψηφιακής Υπογραφής (DS) 

ΝΑΙ 

32 στοιχεία 

FN: Supplier_Quote_241017, DS: 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΙΔΗΣ/24-10-2017 

08:35/ ADACOM S.A. 

ΝΑΙ 

17 στοιχεία 

FN: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, DS: ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ/23-10-2017 

20:17/ ADACOM S.A. 

ΝΑΙ 

49 στοιχεία 

FN: Supplier_Quote_241017, DS: 
CHRISTOS DEDEILIAS/24-10-2017 

08:39/HPA-CA 

ΝΑΙ 

27 στοιχεία 

FN: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ_signed, DS: 

APOSTOLOS TRECHANTINIS/23-

10-2017 18:20/HPA-CA 

2 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(Ε.Ε.Ε.Σ.)(*), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 

και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016  

 

Με υποχρέωση Ψηφιακής Υπογραφής (DS) 

ΝΑΙ 

FN: ΤΕΥΔ, DS: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΓΑΛΕΙΔΗΣ/23-10-2017 10:20/ 

ADACOM S.A. 

ΝΑΙ 

FN: ΤΕΥΔ, DS: ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ/20-10-2017 

12:28/ ADACOM S.A. 

ΝΑΙ 
FN: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ (espd-
response),DS: CHRISTOS DEDEILIAS/23-

10-2017 08:48/HPA-CA, DS: 

KONSTANTINOS 
KALOGEROPOULOS/23-10-2017 

08:49/HPA-CA, DS: EVANGELOS 

ZERIKIOTIS /23-10-2017 08:49/HPA-CA, 
DS: RAFAIL KALOGEROPOULOS/23-10-

2017 08:50/HPA-CA, DS: GEORGIOS 

DANIIL/23-10-2017 08:50/HPA-CA 

ΝΑΙ 

FN: 01 ΕΕΕΣ_signed, DS: 
APOSTOLOS TRECHANTINIS/23-

10-2017 15:47/HPA-CA 

FN: 26 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 5 
ΣΕΛ. 19_signed, DS: APOSTOLOS 

TRECHANTINIS/23-10-2017 

15:16/HPA-CA 
FN: 27 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 6 

ΣΕΛ. 19_signed, DS: APOSTOLOS 

TRECHANTINIS/23-10-2017 

15:17/HPA-CA 

3 Εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα 

άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της 

παρούσας διακήρυξης 

 

Ποσού 4.027,50€ και διάρκειας 13 μηνών 

(30 ημέρες μετά την 12μηνη ισχύ της 

προσφοράς, αρ. 2.2.2.1 της διακήρυξης) 

ΝΑΙ 

4.027,50€  

Νο 811/19-10-2017 Ταμ. Παρ/κων & 
δανείων  

FN: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΝΑΙ 

4.027,50€  

Νο 1374/23-10-2017 Ταμ. 
Παρ/κων & δανείων  

FN: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΝΑΙ 

4.027,50€  

Νο 8002036299 EuroBank, ισχύος έως 20-
01-2019 

FN: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, DS: 

CHRISTOS DEDEILIAS/19-10-2017 
09:58/HPA-CA 

ΝΑΙ 

4.027,50€  

Νο 614/710481-2 Εθνικής Τράπεζας, 
ισχύος έως 31-12-2019 

FN: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
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Α/Α Δικαιολογητικά  Επωνυμία προσφοράς 

  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΪΔΗΣ 

(FALCON SECURITY G.S.) 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ 

(MELISSINOS 

SECURITY) 

ARGOS SECURITY Α.Ε. STARGUARD Ε.Π.Ε. 

4 Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8, του 

Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται η 

συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους 

και τις απαιτήσεις της διακήρυξης 

(2.4.3.1.γ) καθώς και τους όρους της 

τεχνικής μελέτης/προδιαγραφών (2.4.3.2) 

 

Με υποχρέωση Ψηφιακής Υπογραφής (DS) 

ΝΑΙ 

4 Υ.Δ. 

FN: Υ.Δ.6 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΗ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, DS: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΓΑΛΕΙΔΗΣ/23-10-2017 09:58/ 

ADACOM S.A. 
FN: Υ.Δ.8 ΕΧΩ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ, DS: 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΙΔΗΣ/23-10-2017 

09:59/ ADACOM S.A. 
FN: Υ.Δ.9 ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, 

DS: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΙΔΗΣ/23-10-
2017 10:00/ ADACOM S.A. 

FN: Υ.Δ.10 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ 

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΩΣ, DS: 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΙΔΗΣ/23-10-2017 

10:01/ ADACOM S.A. 

ΝΑΙ 
1 Υ.Δ. 

FN: υδ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ, 
DS: ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ/23-10-2017 

18:55/ ADACOM S.A. 

ΝΑΙ 

1 Υ.Δ. αποδοχής όρων και ισχύς προσφοράς 

FN: Υπ. Δήλωση περι αποδοχής όρων, DS: 
CHRISTOS DEDEILIAS/13-10-2017 

10:36/HPA-CA 

FN: 1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 
DS: CHRISTOS DEDEILIAS/24-10-2017 

08:31/HPA-CA 

ΝΑΙ 
2 Υ.Δ. και ισχύς προσφοράς  

FN: 03 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 
ΣΕΛ. 25_signed, DS: APOSTOLOS 

TRECHANTINIS/23-10-2017 

16:11/HPA-CA 
FN: 16 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ - 

ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ_signed, DS: 
APOSTOLOS TRECHANTINIS/23-

10-2017 15:15/HPA-CA 
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Α/Α Δικαιολογητικά  Επωνυμία προσφοράς 

  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΪΔΗΣ 

(FALCON SECURITY G.S.) 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ 

(MELISSINOS 

SECURITY) 

ARGOS SECURITY Α.Ε. STARGUARD Ε.Π.Ε. 

5 Έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 

ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη 

νομική μορφή του διαγωνιζομένου) – μόνο 

στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο 

 

Με υποχρέωση Ψηφιακής Υπογραφής (DS) 

ΝΑΙ (ατομική) 

ΥΔ ατομικής επ/σης Γαλεϊδης 

Στυλιανός του Ευστάθιου (ΑΚ-447527) 
FN: Υ.Δ. 1 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 

DS: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΙΔΗΣ/23-10-

2017 09:54/ ADACOM S.A. 

ΝΑΙ (ατομική) 
Υ.Δ. του ιδίου περί συμμετοχής 

Μελισσινός Άγγελος του 
Αριστοτέλη (ΑΒ-779141) 

FN: υδ ΑΔΕΙΑ SECURITY, 

DS: ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ/23-10-2017 

18:54/ ADACOM S.A. 

ΝΑΙ (Α.Ε.) 

Πρακτικό ΔΣ 190/2017 Χρήστος Δεδεηλίας 

του Γεωργίου, Πρόεδρος ΔΣ-Δ/νων Σύμβ.  
(ΑΙ-520069) & Πιστ/κο ΓΕΜΗ 

407756.577842/19-06-2017 και 

ανακοινώσεις νέου ΔΣ 481551/25-10-2016 
και νέου κατ/κού 972838/18-09-2017 & 

ΦΕΚ 867/ΑΕ/06-02-2013 & ΦΕΚ 

1402/ΑΕ/01-03-2013 
FN: 190-2017. Πρακτικό ΔΣ – 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ, DS: CHRISTOS 
DEDEILIAS/10-10-2017 10:38/HPA-CA 

FN: 1 ii. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, DS: CHRISTOS 
DEDEILIAS/13-10-2017 13:09/HPA-CA 

FN: ΓΕΜΗ ΠΕΡΙ ΜΗ 

ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ(19.06.2017), DS: 
CHRISTOS DEDEILIAS/10-10-2017 

10:50/HPA-CA 

FN: ΝΕΟ ΔΣ ( ΕΒΕΑ 25.10.2016) 1, DS: 
CHRISTOS DEDEILIAS/10-10-2017 

10:51/HPA-CA 

FN: ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, DS: 
CHRISTOS DEDEILIAS/10-10-2017 

10:51/HPA-CA 

FN: ΦΕΚ 867 - 2013 ΣΥΣΤΑΣΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, DS: CHRISTOS 

DEDEILIAS/10-10-2017 10:49/HPA-CA 

FN: ΦΕΚ 1402 - 2013 ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ, 
DS: CHRISTOS DEDEILIAS/10-10-2017 

10:50/HPA-CA 

FN: Υπ. Δήλωση ANTIKLHTOY (αποδοχή 
εξουσιοδ.)ΧΔ, DS: CHRISTOS 

DEDEILIAS/10-10-2017 10:37/HPA-CA 

ΝΑΙ (Ε.Π.Ε.) 

Απόστολος Τρεχαντίνης του 

Δημητρίου, Διαχ/τής (ΑΒ-506896) 
3 Πιστ/κα ΓΕΜΗ 434026.615967/04-

08-2017, 434026.615966/01-08-2017, 

431284/01-06-2016 & Πιστ/κο 
πρωτοδικείου 14721/201/01-04-2013 

& αρ. 4007 σύσταση & αρ. 8764 

καταστατικό & αρ. 8214, 6137, 4128 
τρ/σεις καταστατικού & ΦΕΚ 

256/ΑΕ/27-01-2011 & ΦΕΚ 
12031/ΑΕ/23-10-2008 & ΦΕΚ 

9002/ΑΕ/06-08-2008 & Υ.Δ. 

εκπροσώπησης & αρ. 9411 ένορκη 
βεβαίωση 

FN: 04 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ 
FN: 03 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 

ΣΕΛ. 25_signed, DS: APOSTOLOS 

TRECHANTINIS/23-10-2017 
16:11/HPA-CA 

FN: 19 ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

6 Έγκριση/ βεβαίωση/ άδεια λειτουργίας 

εταιρείας παροχής υπηρεσιών φύλαξης, 

έτσι όπως αυτή εκδίδεται και ισχύει στη 

χώρα εγκατάστασής τους 

Ειδικά για την Ελλάδα: Άδεια λειτουργίας 

της επιχείρησής τους και τυχόν ανανεώσεις 

αυτής καθώς και άδεια security βάσει των 

Ν.2518/1997 και Ν. 3707/2008, ως ισχύουν 

ΝΑΙ/ΝΑΙ 
υπ’ αριθμ. 3015/39/60/913-δ’/ν’ έως 22-

04-2018 (αρχική και αν/σης) άδειας 

λειτουργίας ιδ. επ/σης ΠΥΑ 

FN: ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ 

ΝΑΙ/ΝΑΙ 
υπ’ αριθμ. 3015/39/60/1844-

ε’/ιζ’ έως 18-09-2019 (αρχική 

και αν/σης) άδειας λειτουργίας 

ιδ. επ/σης ΠΥΑ 

FN: ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΟΧΙ/ΝΑΙ 
υπ’ αριθμ. 3015/39/60/878-δ’/κθ’/λη’ έως 

13-05-2018 (μόνο αν/σης) άδειας 

λειτουργίας ιδ. επ/σης ΠΥΑ 

FN: 2. ΠΑΛΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(2003-2008), DS: CHRISTOS 

DEDEILIAS/10-10-2017 11:58/HPA-CA 
FN: ΝΕΑ  ΑΔΕΙΑ (ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ), DS: 

CHRISTOS DEDEILIAS/10-10-2017 

10:39/HPA-CA 

ΝΑΙ/ΝΑΙ 
υπ’ αριθμ. 3015/39/60/1802-θ’/λγ’ 

έως 05-08-2019 (αρχική και αν/σης) 

άδειας λειτουργίας ιδ. επ/σης ΠΥΑ 

FN: 05 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΔΑ: ΨΓ0ΟΩΨΔ-0ΥΤ
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Α/Α Δικαιολογητικά  Επωνυμία προσφοράς 

  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΪΔΗΣ 

(FALCON SECURITY G.S.) 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ 

(MELISSINOS 

SECURITY) 

ARGOS SECURITY Α.Ε. STARGUARD Ε.Π.Ε. 

7 Υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους 

του γενικού μέσου κύκλου εργασιών των 

τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 

(2014, 2015, 2016) και περί του ειδικού 

μέσου κύκλου εργασιών των τριών 

τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2014, 

2015, 2016) 

 

Με υποχρέωση Ψηφιακής Υπογραφής (DS) 

ΝΑΙ 

2014 έως 2016 

FN: Υ.Δ. 7 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, DS: 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΙΔΗΣ/23-10-2017 

09:55/ ADACOM S.A. 

ΝΑΙ 

2014 έως 2016 

FN: υδ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, 
DS: ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ/23-10-2017 

18:56/ ADACOM S.A. 

ΝΑΙ 
ΥΔ 2011-2016 & 

Πίνακας ανάλυσης 2014-2016 
FN: Υπ. Δήλωση (περί τζίρου εργασιών), 

DS: CHRISTOS DEDEILIAS/13-10-2017 

12:01/HPA-CA 
FN: ARGOS AE ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

3ΤΙΑΣ, DS: CHRISTOS DEDEILIAS/13-

10-2017 12:14/HPA-CA 

ΝΑΙ 
2014 έως 2016 FN: 07 ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ 2 ΣΕΛ. 26_signed, DS: 
APOSTOLOS TRECHANTINIS/23-

10-2017 16:11/HPA-CA 

 

8 Θεωρημένο αντίγραφο από τη Δ.Ο.Υ. της 

έδρας ( ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό 

έγγραφο) στα οποία φαίνεται ότι ο 

οικονομικός φορέας ασκούσε κατά τα 

προηγούμενα τρία (3) έτη κατά κύρια ή 

δευτερεύουσα δραστηριότητα την υπηρεσία 

που θα κληθεί να αναλάβει 

ΝΑΙ  
Βεβαιώσεις ΔΟΥ Κιλκίς έναρξης και 

μεταβολών ΦΠ (743/16-03-2016 

πρόσφατη) & Έγγραφο taxisnet 
στοιχείων δραστηριοτήτων ΥΦ από 27-

02-2003 & Πιστοποιητικό 

Επιμελητηρίου (Μ17117/30-08-2017 
ισχύος έως 31-12-2017) 

FN: ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
FN: ΕΓΓΡΑΦΟ TAXISNET 

FN: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΝΑΙ 
Έγγραφο taxisnet στοιχείων 

δραστηριοτήτων ΥΦ από 01-

07-2009  
FN: ΕΝΑΡΞΗ 

ΝΑΙ 
Έγγραφο taxisnet στοιχείων 

δραστηριοτήτων ΥΦ από 24-01-2003 & 

Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου (11291/29-
12-2016 ισχύος έως 31-12-2017) 

FN: ARGOS AE MHΤΡΩΟ, DS: 

CHRISTOS DEDEILIAS/13-10-2017 
08:53/HPA-CA 

FN:ΕΒΕΑ (2017 νέο), DS: CHRISTOS 

DEDEILIAS/10-10-2017 10:40/HPA-CA 

ΝΑΙ 
Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου 

(827/13-10-2017 ισχύος έως 31-12-

2017) & Βεβαίωση ΔΟΥ μεταβολής 
εργασιών  

FN: 06 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε.Β.Ε.Α.  

FN: 09 ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ 

9 Θεωρημένο αντίγραφο από τη Δ.Ο.Υ. της 

έδρας του υποβληθέντος Ε3 (ή 

οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο) στο 

οποίο αναφέρονται τα έσοδα ανά 

δραστηριότητα του οικονομικού φορέα για 

κωδικό δραστηριότητας αντίστοιχο της 

υπηρεσίας που ζητείται 

ΝΑΙ  

Ε3 & Ισολογισμοί 2014,2015,2016  

FN: E3 2014-2015-2016 
FN: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2014-2015-2016 

ΝΑΙ  

Ε3 2014,2015,2016  

FN: E3 

ΝΑΙ  

Ε3 2014,2015,2016 & Ισολογισμοί 2013-

2016 

FN: ARGOS E3 2014, DS: CHRISTOS 

DEDEILIAS/13-10-2017 08:54/HPA-CA 

FN: ARGOS E3 2015, DS: CHRISTOS 
DEDEILIAS/13-10-2017 08:55/HPA-CA 

FN: ARGOS E3 2016, DS: CHRISTOS 

DEDEILIAS/13-10-2017 08:55/HPA-CA 
FN: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 12-15 ΡΟΗ, DS: 

CHRISTOS DEDEILIAS/13-10-2017 

12:02/HPA-CA 
FN: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016, DS: CHRISTOS 

DEDEILIAS/13-10-2017 12:03/HPA-CA 

ΝΑΙ  

Ε3 2014,2015,2016 & Ισολογισμοί 

2014-2016 
FN: 10 Ε3 (2014, 2015, 2016) 

FN: 08 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

FN: 10 Ε3 (2014, 2015, 2016) 

ΑΔΑ: ΨΓ0ΟΩΨΔ-0ΥΤ
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Α/Α Δικαιολογητικά  Επωνυμία προσφοράς 

  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΪΔΗΣ 

(FALCON SECURITY G.S.) 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ 

(MELISSINOS 

SECURITY) 

ARGOS SECURITY Α.Ε. STARGUARD Ε.Π.Ε. 

10 Κατάλογο των αντίστοιχων υπηρεσιών που 

έχουν αναλάβει και ολοκληρώσει ή είναι σε 

εξέλιξη κατά τα έτη 2014, 2015, 2016, 

2017 

 

Με υποχρέωση Ψηφιακής Υπογραφής (DS) 

ΝΑΙ  

Ενδεικτικός κατάλογος πελατών (30 

συμβάσεις) και αναλυτική Περιγραφή 
Μέτρων εξασφάλισης και διαδικασιών 

ελέγχου ποιότητας 

FN: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΠΕΛΑΤΩΝ, DS: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΓΑΛΕΙΔΗΣ/23-10-2017 08:51/ 

ADACOM S.A. 
FN: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, DS: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΓΑΛΕΙΔΗΣ/23-10-2017 08:52/ 

ADACOM S.A. 

FN: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, DS: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΓΑΛΕΙΔΗΣ/23-10-2017 08:50/ 
ADACOM S.A. 

ΝΑΙ  

Ενδεικτικός κατάλογος 

πελατών (20 συμβάσεις) και 
γενική περιγραφή διαδικασιών 

εξασφάλισης ποιότητας 

FN: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ, DS: 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ/23-

10-2017 18:48/ ADACOM 

S.A. 
FN: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, 

DS: ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ/23-10-2017 

18:53/ ADACOM S.A. 

ΝΑΙ  

Ενδεικτικός κατάλογος πελατών (67 

συμβάσεις), Περιγραφή εμπειρίας και 
αναλυτική Περιγραφή Συστήματος 

Ποιότητας  

FN: 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ 
ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ, DS: CHRISTOS 

DEDEILIAS/19-10-2017 10:00/HPA-CA 

FN: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ), DS: 

CHRISTOS DEDEILIAS/10-10-2017 
10:44/HPA-CA 

FN:ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΥΠΕΡΟΧΗ – 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, DS: CHRISTOS 
DEDEILIAS/10-10-2017 10:48/HPA-CA 

ΝΑΙ  

Ενδεικτικός κατάλογος πελατών (5 

συμβάσεις) 
FN: 11 ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΡΓΩΝ_signed, 

DS: APOSTOLOS 

TRECHANTINIS/23-10-2017 
15:48/HPA-CA  

11 Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης επιτυχούς 

εκπλήρωση όλων των συμβατικών 

υποχρεώσεων κάθε υπηρεσίας 

ΝΑΙ 

41 βεβαιώσεις – συστατικές επιστολές 

καλής συνεργασίας/εκτέλεσης 
FN: ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

ΝΑΙ 

14 βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 

FN: ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΝΑΙ 

54 βεβαιώσεις – συστατικές επιστολές καλής 

συνεργασίας/εκτέλεσης 
FN: ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΝΕΕΣ (2017), DS: 

CHRISTOS DEDEILIAS/10-10-2017 

10:46/HPA-CA 

FN: 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ_ΕΠΙΣΤΟΛΗ_ΤΕΡΝΑ_23102

017, DS: CHRISTOS DEDEILIAS/24-10-
2017 08:30/HPA-CA 

ΝΑΙ 

5 βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 

FN: 12 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

12 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα 

αναγράφεται ο αριθμός των 

απασχολουμένων ανά κτίριο σε κάθε 

βάρδια και οι ώρες εργασίας τους 

 

Με υποχρέωση Ψηφιακής Υπογραφής (DS) 

ΝΑΙ 

ΥΔ και Τεχνική Περιγραφή με τον 
αριθμό των απασχολούμενων ανά 

κτήριο, βάρδια, ώρες εργασίας 

FN: Υ.Δ.12 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, DS: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΓΑΛΕΙΔΗΣ/23-10-2017 10:02/ 

ADACOM S.A. 
FN: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, DS: 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΙΔΗΣ/23-10-2017 

09:53/ ADACOM S.A. 

ΝΑΙ 

Υ.Δ. σε αντιστοιχία με τον 
πίνακα τεχνικών προδιαγραφών 

της μελέτης 

FN: υδ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΑΝΑ ΦΥΛΑΞΗ, DS: 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ/23-

10-2017 18:56/ ADACOM 
S.A. 

ΝΑΙ 
ΥΔ και Τεχνική Περιγραφή με τον αριθμό 
των απασχολούμενων ανά κτήριο, βάρδια, 

ώρες εργασίας 

FN: Υπ. Δήλωση, DS: CHRISTOS 
DEDEILIAS/23-10-2017 12:49/HPA-CA  

FN: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, DS: CHRISTOS 

DEDEILIAS/10-10-2017 11:54/HPA-CA 

ΝΑΙ 
ΥΔ & Τεχνική Περιγραφή 

FN: 13 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3 

ΣΕΛ. 27_signed, DS: APOSTOLOS 

TRECHANTINIS/23-10-2017 
15:15/HPA-CA 

FN: 17 ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed, DS: 
APOSTOLOS TRECHANTINIS/23-

10-2017 15:49/HPA-CA 

ΑΔΑ: ΨΓ0ΟΩΨΔ-0ΥΤ
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Α/Α Δικαιολογητικά  Επωνυμία προσφοράς 

  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΪΔΗΣ 

(FALCON SECURITY G.S.) 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ 

(MELISSINOS 

SECURITY) 

ARGOS SECURITY Α.Ε. STARGUARD Ε.Π.Ε. 

13 Πίνακες Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

τρέχοντος έτους  

ΝΑΙ 

10 μηνιαίες καταστάσεις 2017 

FN: ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Σ.ΕΠ.Ε. 

ΟΧΙ  

για τρέχον έτος 2017, ναι 3 

ετήσιες καταστάσεις 2014-16 
FN: ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΝΑΙ 

2 ετήσιες καταστάσεις 2016-17 

FN: ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΠ 2016, DS: CHRISTOS 
DEDEILIAS/13-10-2017 09:19/HPA-CA 

FN: ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΠ 2017, DS: CHRISTOS 

DEDEILIAS/20-10-2017 10:43/HPA-CA 
FN: ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ-0101-23102017, DS: 

CHRISTOS DEDEILIAS/23-10-2017 

09:43/HPA-CA 
FN: ΟΙΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ-0101-23102017, 

DS: CHRISTOS DEDEILIAS/23-10-2017 
09:44/HPA-CA 

ΝΑΙ 

1 ετήσια κατάσταση  2017-18 

FN: 21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

14 Αντίγραφο της άδειας χρήσης ραδιοδικτύου ΝΑΙ 

Υ.Δ. περί χρήσης συσκευών κινητού 

τηλεφώνου (εναλλακτική επιλογή, παρ. 
γ, αρ. 2.2.6 διακήρυξης) 

FN: Υ.Δ.5  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, 
DS: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΙΔΗΣ/23-10-

2017 09:58/ ADACOM S.A. 

ΝΑΙ 

Βεβαίωση-πιστ/ση COSMΟΤΕ 

υπηρεσιών TETRA 3/1470/11-
10-2017 & Υ.Δ. 

FN: ΑΔΕΙΑ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΩΝ 

FN: υδ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΩΝ, DS: 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ/23-

10-2017 18:58/ ADACOM 

S.A. 

ΝΑΙ 

Σύμβαση ΟΤΕ υπηρεσιών TETRA 

FN: ΣΥΜΒΑΣΗ TETRA, DS: CHRISTOS 
DEDEILIAS/10-10-2017 10:42/HPA-CA 

ΝΑΙ 

Απόφαση ΕΕΤΤ 15107/Φ615/09-02-

2015 ισχύος έως 31-12-2024 & 
βεβαίωση μη οφειλής 9286/Φ.540/04-

04-2017 

FN: 14 ΑΔΕΙΑ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ 

15 Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 (**) 

ή ισοδύναμα αυτών 

ΝΑΙ 
QMSCERT/ΕΣΥΔ 

έως 20-09-2018 

FN: ISO 9001-2008 

ΝΑΙ 
LL-C/CAI 

έως 02-01-2019 

FN: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO 

ΝΑΙ 
TUVHELLAS/ΕΣΥΔ 

έως 14-09-2018 

FN: ARGOS SECURITY-9001-GR, DS: 

CHRISTOS DEDEILIAS/10-10-2017 

10:45/HPA-CA 

ΝΑΙ 
EQA HELLAS/ΕΣΥΔ 

έως 14-09-2018 

FN: 15 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO 

16 Πιστοποιητικό ISO 14001:2004(**) 

ή ισοδύναμα αυτών 

ΝΑΙ 
QMSCERT/ΕΣΥΔ 

έως 20-09-2018 

FN: ISO 14001-2004 

ΝΑΙ 
LL-C/CAI 

έως 18-10-2020 

FN: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO 

ΝΑΙ 
TUVHELLAS/ΕΣΥΔ 

έως 14-09-2018 

FN: ARGOS SECURITY-14001-GR, DS: 
CHRISTOS DEDEILIAS/10-10-2017 

10:45/HPA-CA 

ΝΑΙ 
EQA HELLAS/ΕΣΥΔ 

έως 14-09-2018 

FN: 15 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO 

17 Πιστοποιητικό κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 

1801:2008 /BSOHSAS(**)  

ή ισοδύναμα αυτών 

ΝΑΙ 
QMSCERT/ΕΣΥΔ 

έως 20-09-2018 

FN: OHSAS 18001-2007 

ΝΑΙ 
LL-C/CAI 

έως 18-10-2020 

FN: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO 

ΝΑΙ 
TUVHELLAS/ΕΣΥΔ 

έως 28-01-2019 

FN: ARGOS SECURITY-18001-GR, DS: 
CHRISTOS DEDEILIAS/10-10-2017 

10:46/HPA-CA 

ΝΑΙ 
EQA HELLAS/ΕΣΥΔ 

έως 29-11-2019 

FN: 15 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO 

 Λοιπά στοιχεία τεχνικής επάρκειας     

ΑΔΑ: ΨΓ0ΟΩΨΔ-0ΥΤ
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Α/Α Δικαιολογητικά  Επωνυμία προσφοράς 

  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΪΔΗΣ 

(FALCON SECURITY G.S.) 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ 

(MELISSINOS 

SECURITY) 

ARGOS SECURITY Α.Ε. STARGUARD Ε.Π.Ε. 

18 Αντίγραφα αδειών εργασίας προσωπικού 

φύλαξης (παρ. γ, άρθρου 2.2.6 της 

διακήρυξης) 

 

ΝΑΙ 

1 άδεια ΠΥΑ κατ. Α’ 

του ιδίου & Υ.Δ. δέσμευσης κατοχής 
αδειών security προσωπικού  

FN: ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

FN: Υ.Δ.5  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, 

DS: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΙΔΗΣ/23-10-

2017 09:58/ ADACOM S.A. 

ΟΧΙ 
Υ.Δ. περί μη υποχρέωσης άδεις 

security μόνο του ιδίου 
FN: υδ ΑΔΕΙΑ SECURITY, 

DS: ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ/23-10-2017 
18:54/ ADACOM S.A. 

FN: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, 

DS: ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ/23-10-2017 

18:53/ ADACOM S.A. 

ΝΑΙ 

27 άδειες ΠΥΑ κατ. Α’ & 

4 Βιογραφικά (Δ/ντη έργου,  Δ/νων 
σύμβουλου, Τεχνικού Ασφαλείας, Επόπτη 

έργου) 

FN: ΑΔΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΩΝ, DS: CHRISTOS 
DEDEILIAS/16-10-2017 11:27/HPA-CA 

FN: ΑΔΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΩΝ 2, DS: 

CHRISTOS DEDEILIAS/23-10-2017 
09:57/HPA-CA 

FN: 1.  ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π, DS: 
CHRISTOS DEDEILIAS/10-10-2017 

11:02/HPA-CA 

FN: 2. ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ X, DS: CHRISTOS 
DEDEILIAS/10-10-2017 11:03/HPA-CA 

FN: 3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ 

ΑΣΠΑΣΙΑ, DS: CHRISTOS 
DEDEILIAS/10-10-2017 11:04/HPA-CA 

FN: ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ, DS: CHRISTOS 

DEDEILIAS/10-10-2017 11:04/HPA-CA 

ΝΑΙ 
26 άδειες ΠΥΑ κατ. Α’ 

FN: 22 ΑΔΕΙΕΣ SECURITY 

19 Περιγραφή/σχεδιασμός μέτρων 

εξασφάλισης ποιότητας παροχής 

υπηρεσιών φύλαξης 

 

Με υποχρέωση Ψηφιακής Υπογραφής (DS) 

ΝΑΙ 

FN: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, DS: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΓΑΛΕΙΔΗΣ/23-10-2017 08:52/ 

ADACOM S.A. 

FN: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, DS: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΓΑΛΕΙΔΗΣ/23-10-2017 08:50/ 

ADACOM S.A. 

 

ΝΑΙ 

FN: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, 

DS: ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ/23-10-2017 

18:53/ ADACOM S.A. 

ΝΑΙ 

FN: PROFILE ARGOS SECURITY, DS: 

CHRISTOS DEDEILIAS/10-10-2017 

10:41/HPA-CA 

FN: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

(ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ), DS: 

CHRISTOS DEDEILIAS/10-10-2017 
10:44/HPA-CA 

FN: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, DS: CHRISTOS 

DEDEILIAS/10-10-2017 11:54/HPA-CA 
FN:ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΥΠΕΡΟΧΗ – 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, DS: CHRISTOS 

DEDEILIAS/10-10-2017 10:48/HPA-CA 
FN: Υπ. Δήλωση ΧΔ (περί εξοπλισμού), DS: 

CHRISTOS DEDEILIAS/10-10-2017 
10:43/HPA-CA 

ΝΑΙ 

FN: 20 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ 

STARGUARD_signed, DS: 

APOSTOLOS TRECHANTINIS/23-

10-2017 15:49/HPA-CA 

20 Περιγραφή-ανάλυση τεχνικού εξοπλισμού 

 

Με υποχρέωση Ψηφιακής Υπογραφής (DS) 

ΝΑΙ 

και που. αριθμ. 

Φ.456/164370/Σ.6740/11-11-2013 
έγκριση στολών 

FN: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, DS: 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΙΔΗΣ/23-10-2017 
09:53/ ADACOM S.A. 

FN: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΛΗΣ 

ΝΑΙ 

FN: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, 

DS: ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ/23-10-2017 

18:53/ ADACOM S.A. 

ΝΑΙ 

FN: PROFILE ARGOS SECURITY, DS: 

CHRISTOS DEDEILIAS/10-10-2017 
10:41/HPA-CA 

FN: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, DS: CHRISTOS 

DEDEILIAS/10-10-2017 11:54/HPA-CA 
FN: Υπ. Δήλωση ΧΔ (περί εξοπλισμού), DS: 

CHRISTOS DEDEILIAS/10-10-2017 

10:43/HPA-CA 

ΝΑΙ 

FN: 18 ΚΑΤΑΛΑΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ_signed, DS: 

APOSTOLOS TRECHANTINIS/23-

10-2017 16:20/HPA-CA 
FN: 23 ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ 

ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ_signed, DS: 
APOSTOLOS TRECHANTINIS/23-

10-2017 15:49/HPA-CA 

ΑΔΑ: ΨΓ0ΟΩΨΔ-0ΥΤ
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Α/Α Δικαιολογητικά  Επωνυμία προσφοράς 

  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΪΔΗΣ 

(FALCON SECURITY G.S.) 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ 

(MELISSINOS 

SECURITY) 

ARGOS SECURITY Α.Ε. STARGUARD Ε.Π.Ε. 

21 Τεχνική περιγραφή υπηρεσιών/έργου  

 

Με υποχρέωση Ψηφιακής Υπογραφής (DS) 

ΝΑΙ 

FN: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, DS: 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΙΔΗΣ/23-10-2017 
09:53/ ADACOM S.A. 

ΝΑΙ 

Γενικού τύπου εκτενής 

περιγραφή 
FN: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, 

DS: ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ/23-10-2017 
18:53/ ADACOM S.A. 

NAI 
Οργανόγραμμα Ο.Ε. 

FN: Organisation Chart, DS: CHRISTOS 
DEDEILIAS/10-10-2017 11:00/HPA-CA 

FN: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, DS: CHRISTOS 

DEDEILIAS/10-10-2017 11:54/HPA-CA 
FN: Υπ. Δήλωση ΧΔ (περί εξοπλισμού), DS: 

CHRISTOS DEDEILIAS/10-10-2017 

10:43/HPA-CA 

NAI 
FN: 23 ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ 

ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ_signed, DS: 

APOSTOLOS TRECHANTINIS/23-

10-2017 15:49/HPA-CA 
FN: 17 ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed, DS: 

APOSTOLOS TRECHANTINIS/23-
10-2017 15:49/HPA-CA 

 Λοιπές δεσμεύσεις/δηλώσεις      

22 Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο 

διαγωνιζόμενος θα δεσμεύεται ότι η 

προσφορά του αφορά το σύνολο των 

υπηρεσιών και όχι για μεμονωμένους 

χώρους φύλαξης (άρθρο 1.3 της 

διακήρυξης) 

 

Με υποχρέωση Ψηφιακής Υπογραφής (DS) 

ΝΑΙ 

FN: Υ.Δ. 2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ, DS: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΓΑΛΕΙΔΗΣ/23-10-2017 09:55/ 

ADACOM S.A. 

ΝΑΙ 

(μέσω της δήλωσης  

συμφωνίας της προσφοράς με 
τους όρους της προκήρυξης) 

FN: υδ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ, 

DS: ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ/23-10-2017 

18:55/ ADACOM S.A. 

ΝΑΙ 

(μέσω της ανεπιφύλακτης συμφωνίας και 

αποδοχής των όρων και  απαιτήσεων της 
προκήρυξης) 

FN: Υπ. Δήλωση περι αποδοχής όρων 

DS: CHRISTOS DEDEILIAS/13-10-2017 
10:36/HPA-CA 

ΝΑΙ 
(μέσω της δήλωσης  συμφωνίας της 

προσφοράς με τους όρους της 
προκήρυξης) 

FN: 03 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 

ΣΕΛ. 25_signed, DS: APOSTOLOS 
TRECHANTINIS/23-10-2017 

16:11/HPA-CA 

23 Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο 

διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι τα έξοδα 

δημοσίευσης του διαγωνισμού θα βαρύνουν 

τον ίδιο και έχουν συμπεριληφθεί στην 

οικονομική προσφορά του (παρ. Γ άρθρου 

1.6 της διακήρυξης) 

 

Με υποχρέωση Ψηφιακής Υπογραφής (DS) 

ΝΑΙ 

FN: Υ.Δ.3 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ, 

DS: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΙΔΗΣ/23-10-
2017 09:56/ ADACOM S.A. 

ΝΑΙ 

(μέσω της δήλωσης  

συμφωνίας της προσφοράς με 
τους όρους της προκήρυξης) 

FN: υδ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ, 

DS: ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ/23-10-2017 

18:55/ ADACOM S.A. 

ΝΑΙ 

(μέσω της ανεπιφύλακτης συμφωνίας και 

αποδοχής των όρων και  απαιτήσεων της 
προκήρυξης) 

FN: Υπ. Δήλωση περι αποδοχής όρων 

DS: CHRISTOS DEDEILIAS/13-10-2017 
10:36/HPA-CA 

ΝΑΙ 
(μέσω της δήλωσης  συμφωνίας της 

προσφοράς με τους όρους της 
προκήρυξης) 

FN: 03 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 

ΣΕΛ. 25_signed, DS: APOSTOLOS 
TRECHANTINIS/23-10-2017 

16:11/HPA-CA 

24 Υπεύθυνη δήλωση με την  οποία ο 

διαγωνιζόμενος δεσμεύεται σχετικά με τις 

απαιτήσεις του άρθρου 1.7 της διακήρυξης 

 

Με υποχρέωση Ψηφιακής Υπογραφής (DS) 

ΝΑΙ 

FN: Υ.Δ.4 ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΡΧΩΝ 

ΕΦΑΡΜ ΣΤΗ ΔΙΑΔ ΣΥΝΑΨΗΣ, DS: 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΙΔΗΣ/23-10-2017 
09:57/ ADACOM S.A. 

ΝΑΙ 

(μέσω της δήλωσης  

συμφωνίας της προσφοράς με 

τους όρους της προκήρυξης) 
FN: υδ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ, 

DS: ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ/23-10-2017 
18:55/ ADACOM S.A. 

ΝΑΙ 

(μέσω της ανεπιφύλακτης συμφωνίας και 

αποδοχής των όρων και  απαιτήσεων της 

προκήρυξης) 
FN: Υπ. Δήλωση περι αποδοχής όρων 

DS: CHRISTOS DEDEILIAS/13-10-2017 

10:36/HPA-CA 

ΝΑΙ 
(μέσω της δήλωσης  συμφωνίας της 

προσφοράς με τους όρους της 

προκήρυξης) 
FN: 03 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 

ΣΕΛ. 25_signed, DS: APOSTOLOS 

TRECHANTINIS/23-10-2017 
16:11/HPA-CA 

(*) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση 

(**) να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.)  

 

FN: File Name (όνομα ηλεκτρονικού αρχείου) 

 

Ψηφιακές υπογραφές / Αρχές/Πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης (αρ. 2, ΠΔ 150/2001) 

DS: Digital Signed (στοιχεία υπογράφοντος ψηφιακά) – απαιτείται για στοιχεία/έγγραφα που υπογράφονται από τον ίδιο (νόμιμο εκπρόσωπο) τον διαγωνιζόμενο 

ΑΔΑ: ΨΓ0ΟΩΨΔ-0ΥΤ
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HPA-CA: Hellenic Public Administration Certification Authority, Αρχή πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (www.yap.gov.gr), εγγεγραμμένη στο μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης1 της ΕΕΤΤ 

(www.eett.gr) δυνάμει της οδηγίας 1999/93/ΕΚ2 

ADACOM S.A.: Certification Service Provider-CSP (www.adacom.com), εγγεγραμμένη στο μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) δυνάμει της οδηγίας 1999/93/ΕΚ 

Η ΕΔ, μετά από ηλεκτρονικό έλεγχο, διαπίστωσε ότι όλες οι ψηφιακές υπογραφές των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων αρχείων όλων των προσφορών είναι έγκυρες και έχουν παραχθεί από ψηφιακά 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τους ανωτέρω αναφερόμενους παρόχους, εγγεγραμμένους στο μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης3 της ΕΕΤΤ (www.eett.gr).  

 

Φορείς Διαπίστευσης 

Ε.ΣΥ.Δ.: Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  www.esyd.gr ιδρυτικό μέλος της EA (European co-operation for Accreditation www.european-accreditation.org) για την αμοιβαία και ισότιμη αναγνώριση των 

δραστηριοτήτων των Ευρωπαϊκών φορέων διαπίστευσης σύμφωνα με την EA-MLA (http://www.european-accreditation.org/the-mla) Πολυμερείς Συμφωνίες (Multilateral Agreements-MLAs) 

CAI: Czech Accreditation Institute www.cai.cz μέλος της EA (European co-operation for Accreditation www.european-accreditation.org) για την αμοιβαία και ισότιμη αναγνώριση των δραστηριοτήτων 

των Ευρωπαϊκών φορέων διαπίστευσης σύμφωνα με την EA-MLA4 Πολυμερείς Συμφωνίες (Multilateral Agreements-MLAs) 

 

Γενικές παρατηρήσεις ΕΔ (επί των στοιχείων του ανωτέρω πίνακα) 

 Σχετικά με το δικαιολογητικό 10 του ανωτέρω πίνακα: «Κατάλογο των αντίστοιχων υπηρεσιών…», η ΕΔ συνεκτίμησε και αξιολόγησε, σε όλες τις προσφορές, εκτός του συγκεκριμένου πίνακα 

υπηρεσιών το σύνολο των υποβαλλόμενων σχετικών δικαιολογητικών όπως περιγραφή μέτρων εξασφάλισης ποιότητας, περιγραφή συστήματος διαχείρισης ποιότητας, περιγραφή εξοπλισμού, τεχνική 

περιγραφή, βεβαιώσεις και συστατικές επιστολές καλής εκτέλεσης, πιστοποιητικά ISO. 

 Σχετικά με το δικαιολογητικό 12 του ανωτέρω πίνακα: «υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των απασχολουμένων ανά κτίριο σε κάθε βάρδια και οι ώρες εργασίας τους», η ΕΔ 

συνεκτίμησε και αξιολόγησε, σε όλες τις προσφορές, εκτός της συγκεκριμένης Υ.Δ. το σύνολο των υποβαλλόμενων σχετικών δικαιολογητικών όπως Τεχνική Προδιαγραφή, Περιγραφή Έργου, πίνακες 

ΣΕΕ. Επίσης η ΕΔ εξέλαβε ως σύνολο των απαιτούμενων-απασχολούμενων εργαζομένων ανά κτήριο, τον αριθμό των εργαζομένων που πρέπει να απασχολούνται προκειμένου να καλυφθούν οι 

απαιτούμενες ώρες φύλαξης ως απλή αναγωγή από ώρες εργασίας σε αριθμό απασχολούμενων, χωρίς να υπεισέλθει σε θέματα πρόβλεψης κανονικών αδειών ή ειδικών αδειών και αδειών ασθενείας 

του προσωπικού. Ειδικές, έκτακτες καθώς και άδειες ασθενείας έχουν απρόβλεπτο χαρακτήρα και συνεπώς η πρόβλεψή τους είναι υποκειμενική ακόμη και για την περίπτωση των κανονικών αδειών 

οι οποίες και διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της εκάστοτε σύμβασης εργασίας. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται ότι ο ανάδοχος θα μεριμνεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης ώστε οι εν ενεργεία 

εργαζόμενοι να επαρκούν για την κάλυψη των ωραρίων φύλαξης όπως αυτά αναλύονται στην τεχνική περιγραφή του έργου και την τεχνική προσφορά του. 

 Σχετικά με το στοιχείο 18 του ανωτέρω πίνακα: «Αντίγραφα αδειών εργασίας προσωπικού φύλαξης», η ΕΔ παρατηρεί ότι η συγκεκριμένη απαίτηση εντάσσεται στους Γενικούς και Ειδικούς όρους 

συμμετοχής του αρθρ. 2 και ειδικότερα της παρ. 2.2.6 περ. γ’ περί τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των συμμετεχόντων και αφορά γενικό κριτήριο επιλογής χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνεται 

στην παρ. 2.4.3 του αρθρ.2 (κατάρτιση και περιεχόμενο των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς). Επίσης το συγκεκριμένο στοιχείο δεν περιλαμβάνεται ούτε στην παρ. 

2.2.9.2 ως αποδεικτικό μέσο τεχνικής επάρκειας του επόμενου διαγωνιστικού σταδίου πρόσκλησης και υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του αρθρ. 3.2. Ωστόσο κατά την κρίση της ΕΔ, η 

προσκόμιση αδειών εργασίας του προσωπικού φύλαξης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού   (πρόσκλησης και υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) και 

σίγουρα πριν ή κατά τη συμβασιοποήση ώστε να διασφαλισθεί-ικανοποιηθεί το γενικό κριτήριο επιλογής της παρ. 2.2.6 περ. γ’ του διαγωνισμού. Άλλωστε η ακριβής συγκεκριμενοποίηση του 

προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο δεν μπορεί να γίνει στη βάση πιθανής ανάληψης του έργου κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης των προσφορών, παρά μόνο κατά την συμβασιοποίησή του 

δεδομένου ότι οι ανάγκες του έργου δεν είναι υποχρεωτικό να καλυφθούν αποκλειστικά από υπάρχον προσωπικό αλλά ή/και από π.χ. νέες ή έκτακτες προσλήψεις.  

 Σχετικά με τα στοιχεία 22,23, και 24 του ανωτέρω πίνακα: η ΕΔ παρατηρεί ότι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις αφορούν γενικά κριτήρια συμμετοχής και επιλογής η ικανοποίηση και η δέσμευση των 

οποίων από πλευράς διαγωνιζομένων τεκμηριώνεται από τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής της παρ. 2.4.3 του αρθρ.2 (κατάρτιση και περιεχόμενο των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής 

και τεχνικής προσφοράς) και ειδικότερα της Υ.Δ. περί  συμφωνίας των προσφορών με τους όρους και  απαιτήσεων της προκήρυξης, καθώς και από τα αποδεικτικά μέσα τεχνικής επάρκειας (παρ. 

2.2.9.2) που καλείται να ικανοποιήσει ο προσωρινός ανάδοχος κατά το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (πρόσκλησης και υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης). 
 

                                                                                 
1
 http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/EsignProviders.html  

2
 http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/  

3
 http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/EsignProviders.html  

4
 http://www.cai.cz/media/70826/ea_mla_2017.pdf  

http://www.yap.gov.gr/
http://www.eett.gr/
http://www.adacom.com/
http://www.eett.gr/
http://www.eett.gr/
http://www.esyd.gr/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.european-accreditation.org/the-mla
http://www.cai.cz/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/EsignProviders.html
http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/
http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/EsignProviders.html
http://www.cai.cz/media/70826/ea_mla_2017.pdf
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3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και μονογράφησαν από την Επιτροπή 

όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο. 

Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι με σφραγισμένο φάκελο, καταγράφονται στον πίνακα 3: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Καταγραφή δικαιολογητικών σφραγισμένων φακέλων 

Α/Α Δικαιολογητικά  Επωνυμία προσφοράς 

  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΪΔΗΣ 

(FALCON SECURITY G.S.) 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ 

(MELISSINOS 

SECURITY) 

ARGOS SECURITY Α.Ε. STARGUARD Ε.Π.Ε. 

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά προς υποβολή 

(άρθρο 2.4.3 της αναλυτικής διακήρυξης) 

    

1 Ηλεκτρονικά παραγόμενο αρχείο συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ (υποφάκελος δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς & απαντήσεις 

τεχνικής προσφοράς) 

--- --- --- --- 

2 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(Ε.Ε.Ε.Σ.)(*), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 

του άρθρου 79 του ν. 4412/2016  

  ΝΑΙ  

3 Εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 

και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης 

ΝΑΙ (Πρωτότυπη) 

4.027,50€ 

Νο 811/19-10-2017 Ταμ. Παρ/κων 

& δανείων 

ΝΑΙ (Πρωτότυπη) 

4.027,50€ 

Νο 1374/23-10-2017 Ταμ. 

Παρ/κων & δανείων 

ΝΑΙ (Πρωτότυπη) 

4.027,50€ 

Νο 8002036299 EuroBank, ισχύος 

έως 20-01-2019 

ΝΑΙ (Πρωτότυπη) 

4.027,50€ 

Νο 614/710481-2 Εθνικής Τράπεζας, ισχύος 

έως 31-12-2019 

4 Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8, του 

Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται η 

συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και 

τις απαιτήσεις της διακήρυξης (2.4.3.1.γ) καθώς 

και τους όρους της τεχνικής 

μελέτης/προδιαγραφών (2.4.3.2) 

  ΝΑΙ  

5 Έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 

μορφή του διαγωνιζομένου) – μόνο στις 

περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο 

 (ατομική) 

 

(ατομική) ΝΑΙ (Α.Ε.) 

Πρακτικό ΔΣ 190/2017 Χρήστος 
Δεδεηλίας του Γεωργίου, Πρόεδρος 

ΔΣ-Δ/νων Σύμβ.  (ΑΙ-520069) & 

Πιστ/κο ΓΕΜΗ 407756.577842/19-
06-2017 και ανακοινώσεις νέου ΔΣ 

481551/25-10-2016 και νέου 

κατ/κού 972838/18-09-2017 & 
ΦΕΚ 867/ΑΕ/06-02-2013 & ΦΕΚ 

1402/ΑΕ/01-03-2013 

ΝΑΙ (Ε.Π.Ε.) 

Απόστολος Τρεχαντίνης του Δημητρίου, 
Διαχ/τής (ΑΒ-506896) 

3 Πιστ/κα ΓΕΜΗ 434026.615967/04-08-

2017, 434026.615966/01-08-2017, 
431284/01-06-2016 & Πιστ/κο 

πρωτοδικείου 14721/201/01-04-2013 & αρ. 

4007 σύσταση & αρ. 8764 καταστατικό & 
αρ. 8214, 6137, 4128 τρ/σεις καταστατικού 

& ΦΕΚ 256/ΑΕ/27-01-2011 & ΦΕΚ 

12031/ΑΕ/23-10-2008 & ΦΕΚ 9002/ΑΕ/06-
08-2008 & αρ. 9411 ένορκη βεβαίωση 

6 Έγκριση/ βεβαίωση/ άδεια λειτουργίας εταιρείας 

παροχής υπηρεσιών φύλαξης, έτσι όπως αυτή 

εκδίδεται και ισχύει στη χώρα εγκατάστασής 

τους 

Ειδικά για την Ελλάδα: Άδεια λειτουργίας της 

επιχείρησής τους και τυχόν ανανεώσεις αυτής 

καθώς και άδεια security βάσει των Ν.2518/1997 

και Ν. 3707/2008, ως ισχύουν 

ΝΑΙ/ΝΑΙ 

υπ’ αριθμ. 3015/39/60/913-δ’/ν’ 
έως 22-04-2018 (αρχική και αν/σης) 

άδειας λειτουργίας ιδ. επ/σης ΠΥΑ 

ΝΑΙ/ΝΑΙ 
υπ’ αριθμ. 3015/39/60/1844-

ε’/ιζ’ έως 18-09-2019 (αρχική 

και αν/σης) άδειας λειτουργίας 
ιδ. επ/σης ΠΥΑ 

ΟΧΙ/ΝΑΙ 
υπ’ αριθμ. 3015/39/60/878-

δ’/κθ’/λη’ έως 13-05-2018 (μόνο 

αν/σης) άδειας λειτουργίας ιδ. 
επ/σης ΠΥΑ 

ΝΑΙ/ΝΑΙ 

υπ’ αριθμ. 3015/39/60/1802-θ’/λγ’ έως 05-
08-2019 (αρχική και αν/σης) άδειας 

λειτουργίας ιδ. επ/σης ΠΥΑ 
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Α/Α Δικαιολογητικά  Επωνυμία προσφοράς 

  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΪΔΗΣ 

(FALCON SECURITY G.S.) 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ 

(MELISSINOS 

SECURITY) 

ARGOS SECURITY Α.Ε. STARGUARD Ε.Π.Ε. 

7 Υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του 

γενικού μέσου κύκλου εργασιών των τριών 

τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2014, 2015, 

2016) και περί του ειδικού μέσου κύκλου 

εργασιών των τριών τελευταίων διαχειριστικών 

χρήσεων (2014, 2015, 2016) 

  
ΝΑΙ 

ΥΔ 2011-2016 & 

Πίνακας ανάλυσης 2014-2016 

 

8 Θεωρημένο αντίγραφο από τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ( 

ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο) στα οποία 

φαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας ασκούσε κατά 

τα προηγούμενα τρία (3) έτη κατά κύρια ή 

δευτερεύουσα δραστηριότητα την υπηρεσία που 

θα κληθεί να αναλάβει 

ΝΑΙ 
Βεβαιώσεις ΔΟΥ Κιλκίς έναρξης 

και μεταβολών ΦΠ (743/16-03-

2016 πρόσφατη) & Έγγραφο 
taxisnet στοιχείων δραστηριοτήτων 

ΥΦ από 27-02-2003 & 

Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου 
(Μ17117/30-08-2017 ισχύος έως 

31-12-2017) 

ΝΑΙ 
Έγγραφο taxisnet στοιχείων 

δραστηριοτήτων ΥΦ από 01-
07-2009 

ΝΑΙ 
Έγγραφο taxisnet στοιχείων 

δραστηριοτήτων ΥΦ από 24-01-

2003 & Πιστοποιητικό 
Επιμελητηρίου (11291/29-12-2016 

ισχύος έως 31-12-2017) 

ΝΑΙ 
Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου (827/13-10-

2017 ισχύος έως 31-12-2017) & Βεβαίωση 
ΔΟΥ μεταβολής εργασιών 

9 Θεωρημένο αντίγραφο από τη Δ.Ο.Υ. της έδρας 

του υποβληθέντος Ε3 (ή οποιοδήποτε άλλο 

σχετικό έγγραφο) στο οποίο αναφέρονται τα 

έσοδα ανά δραστηριότητα του οικονομικού 

φορέα για κωδικό δραστηριότητας αντίστοιχο της 

υπηρεσίας που ζητείται 

ΝΑΙ 
Ε3 & Ισολογισμοί 2014,2015,2016 

ΝΑΙ 
Ε3 2014,2015,2016 

ΝΑΙ 
Ε3 2014,2015,2016 & Ισολογισμοί 

2013-2016 

ΝΑΙ 
Ε3 2014,2015,2016 & Ισολογισμοί 2014-

2016 

10 Κατάλογο των αντίστοιχων υπηρεσιών που έχουν 

αναλάβει και ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη 

κατά τα έτη 2014, 2015, 2016, 2017   

ΝΑΙ 

Ενδεικτικός κατάλογος πελατών 

(67 συμβάσεις), Περιγραφή 
εμπειρίας και αναλυτική Περιγραφή 

Συστήματος Ποιότητας 

 

11 Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης επιτυχούς 

εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων 

κάθε υπηρεσίας 

ΝΑΙ 

βεβαιώσεις – συστατικές επιστολές 
καλής συνεργασίας/εκτέλεσης 

ΝΑΙ 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 

ΝΑΙ 

βεβαιώσεις – συστατικές επιστολές 
καλής συνεργασίας/εκτέλεσης 

ΝΑΙ 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 

12 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ο 

αριθμός των απασχολουμένων ανά κτίριο σε 

κάθε βάρδια και οι ώρες εργασίας τους 
  

ΝΑΙ 
ΥΔ και Τεχνική Περιγραφή με τον 

αριθμό των απασχολούμενων ανά 

κτήριο, βάρδια, ώρες εργασίας 

 

13 Πίνακες Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

τρέχοντος έτους  
ΝΑΙ 

10 μηνιαίες καταστάσεις 2017 

ΟΧΙ 

για τρέχον έτος 2017, ναι 3 

ετήσιες καταστάσεις 2014-16 

ΝΑΙ 

2 ετήσιες καταστάσεις 2016-17 
ΝΑΙ 

1 ετήσια κατάσταση  2017-18 

14 Αντίγραφο της άδειας χρήσης ραδιοδικτύου Υ.Δ. περί χρήσης συσκευών 
κινητού τηλεφώνου (εναλλακτική 

επιλογή, παρ. γ, αρ. 2.2.6 

διακήρυξης) 

ΝΑΙ 

Βεβαίωση-πιστ/ση COSMΟΤΕ 

υπηρεσιών TETRA 3/1470/11-

10-2017 

ΝΑΙ 

Σύμβαση ΟΤΕ υπηρεσιών TETRA 

ΝΑΙ 

Απόφαση ΕΕΤΤ 15107/Φ615/09-02-2015 

ισχύος έως 31-12-2024 & βεβαίωση μη 

οφειλής 9286/Φ.540/04-04-2017 

15 Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 (**) 

ή ισοδύναμα αυτών 

ΝΑΙ 
QMSCERT/ΕΣΥΔ 

έως 20-09-2018 

ΝΑΙ 
LL-C/CAI 

έως 02-01-2019 

ΝΑΙ 
TUVHELLAS/ΕΣΥΔ 

έως 14-09-2018 

ΝΑΙ 
EQA HELLAS/ΕΣΥΔ 

έως 14-09-2018 
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Α/Α Δικαιολογητικά  Επωνυμία προσφοράς 

  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΪΔΗΣ 

(FALCON SECURITY G.S.) 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ 

(MELISSINOS 

SECURITY) 

ARGOS SECURITY Α.Ε. STARGUARD Ε.Π.Ε. 

16 Πιστοποιητικό ISO 14001:2004(**) 

ή ισοδύναμα αυτών 

ΝΑΙ 
QMSCERT/ΕΣΥΔ 

έως 20-09-2018 

ΝΑΙ 
LL-C/CAI 

έως 18-10-2020 

ΝΑΙ 
TUVHELLAS/ΕΣΥΔ 

έως 14-09-2018 

ΝΑΙ 
EQA HELLAS/ΕΣΥΔ 

έως 14-09-2018 

17 Πιστοποιητικό κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 

1801:2008 /BSOHSAS(**)  

ή ισοδύναμα αυτών 

ΝΑΙ 
QMSCERT/ΕΣΥΔ 

έως 20-09-2018 

ΝΑΙ 
LL-C/CAI 

έως 18-10-2020 

ΝΑΙ 
TUVHELLAS/ΕΣΥΔ 

έως 28-01-2019 

ΝΑΙ 
EQA HELLAS/ΕΣΥΔ 

έως 29-11-2019 

 Λοιπά στοιχεία τεχνικής επάρκειας     

18 Αντίγραφα αδειών εργασίας προσωπικού 

φύλαξης (παρ. γ, άρθρου 2.2.6 της διακήρυξης) 
ΝΑΙ 

1 άδεια ΠΥΑ κατ. Α’ 

του ιδίου 

 

 

ΝΑΙ 

άδειες ΠΥΑ κατ. Α’ & 

4 Βιογραφικά (Δ/ντη έργου,  Δ/νων 
σύμβουλου, Τεχνικού Ασφαλείας, 

Επόπτη έργου) 

ΝΑΙ 
άδειες ΠΥΑ κατ. Α’ 

19 Περιγραφή/σχεδιασμός μέτρων εξασφάλισης 

ποιότητας παροχής υπηρεσιών φύλαξης 
  ΝΑΙ  

20 Περιγραφή-ανάλυση τεχνικού εξοπλισμού ΝΑΙ 

υπ. αριθμ. 

Φ.456/164370/Σ.6740/11-11-2013 

έγκριση στολών 

 ΝΑΙ  

21 Τεχνική περιγραφή υπηρεσιών/έργου    NAI  

 Οικονομική προσφορά     

22 Φάκελος οικονομικής προσφοράς ΝΑΙ (σφραγισμένος)  ΝΑΙ (σφραγισμένος)  

Η ΕΔ παρατηρεί ότι δύο διαγωνιζόμενοι προσκόμισαν και σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς χωρίς ωστόσο να απαιτείται ρητά από τη διακήρυξη του διαγωνισμού εφόσον η υποβολή της οικονομικής προσφοράς προβλέπεται να γίνει ηλεκτρονικά στο 

σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με ψηφιακή υπογραφή και σχετικό έντυπο που εκδίδεται από το ίδιο σύστημα με αυτόματο τρόπο (σχετικοί όροι προκήρυξης: 2.4.3.2.β, 2.4.4, 2.4.5.2 και 3.1.1). 
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4. Η Επιτροπή, μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών (των ηλεκτρονικών και των σφραγισμένων φακέλων), επικοινώνησε με τους φορείς που εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές που 

έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους (άρθρο 72 παρ.5 του Ν.4412/2016). Η διαδικασία ελέγχου της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών περιγράφεται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ: Έλεγχος εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών συμμετοχής 

 

Εκδότης Αρ./Νο Αξία Λήξη Αλληλογραφία 

ελέγχου 

Απάντηση, Αποτέλεσμα ελέγχου 

Ταμ. Παρ/κων & 

δανείων  
811/19-10-2017 

4.027,50€  
 

--- 
υπ. αριθμ. 25634/01-

11-2017 αίτημα 

26113/07-11-2017 

Έγκυρη 

Ταμ. Παρ/κων & 
δανείων 

1374/23-10-2017 
4.027,50€  

 
--- 

υπ. αριθμ. 25636/01-
11-2017 αίτημα 

27378/21-11-2017 

Έγκυρη 

EuroBank 8002036299 4.027,50€  20-01-2019 
υπ. αριθμ. 25638/01-

11-2017 αίτημα 

25987/06-11-2017 

Έγκυρη 

Εθνική Τράπεζα 614/710481-2 4.027,50€  31-12-2019 
υπ. αριθμ. 25639/01-
11-2017 αίτημα 

27383/21-11-2017 

Έγκυρη 
 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της σχετικής αλληλογραφίας με τους εκδότες των εγγυητικών, η ΕΔ διαπίστωσε ότι όλες οι υποβαλλόμενες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής είναι 

γνήσιες και έγκυρες. 

 

5. Η Επιτροπή στη συνέχεια προχώρησε στον αναλυτικό έλεγχο της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας καθώς και τις τεχνικής  και επαγγελματικής ικανότητας των 

διαγωνιζομένων σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που οριζόμενα στα άρθρα 2.2.5, 2.2.6, και 2.4.3 της αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισμού. Επισημάνεται ότι η ικανοποίηση των 

ελάχιστων απαιτήσεων οικονομικής και τεχνικής επάρκειας των διαγωνιζομένων όπως ορίζονται από τα άρθρα 2.2.5 και 2.2.6 και τεκμηριώνονται από τα δικαιολογητικά του άρθρου 2.4.3 

αποτελούν τον πυρήνα των κριτηρίων συμμετοχής, μη ικανοποίηση των οποίων (ελάχιστων απαιτήσεων) επιφέρει την απόρριψη των προσφορών όπως ορίζεται στο άρθρο 2.4.6 της 

διακήρυξης του διαγωνισμού. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν (κατά περίπτωση) σε έντυπη μορφή, προέκυψαν τα εξής για κάθε μία 

από τις διαγωνιζόμενες εταιρίες, όπως καταγράφονται παρακάτω: 

 

5.1. Έλεγχος οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.5 της διακήρυξης, απαιτείται 

να διαθέτουν:   

 γενικό μέσο κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2014, 2015, 2016) τουλάχιστον ίσο με το 75% του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) των προς ανάθεση 

υπηρεσιών, ήτοι ≥ 0,75 x 402.748,00 € ή ≥ 302.061,00 € και  

 ειδικό μέσο κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2014, 2015, 2016) τουλάχιστον ίσο με το 75% του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) των προς ανάθεση 

υπηρεσιών, ήτοι ≥ 0,75 x 402.748,00 € ή ≥ 302.061,00 € 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Έλεγχος χρηματοοικονομικής επάρκειας 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΓΑΛΕΪΔΗΣ 

(FALCON 

SECURITY G.S.) 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ 

(MELISSINOS 

SECURITY) 
ARGOS SECURITY 

Α.Ε. STARGUARD Ε.Π.Ε. 

γενικός μέσος κύκλος εργασιών ≥ 302.061,00 € 

2014 2.366.475,99 € 

+ 750,00 € 

590.055,53 € 4.147.959,15 € 1.587.991,51 € 

2015 4.298.528,84 € 
+ 157.320,00 € 

672.852,26 € 2.931.294,00 € 1.912.143,62 € 

2016 3.423.022,96 € 791.101,58 € 2.993.483,98 € 2.738.510,52 € 

μέσος όρος 3.415.365,93 € 684.669,79 € 3.357.579,04 € 2.079.548,55 € 

ειδικός μέσος κύκλος εργασιών ≥ 302.061,00 € 

2014 2.366.475,99 € 590.055,53 € 4.147.959,15 € 1.587.991,51 € 

2015 4.298.528,84 € 672.852,26 € 2.931.294,00 € 1.912.143,62 € 

2016 3.423.022,96 € 791.101,58 € 2.993.483,98 € 2.738.510,52 € 

μέσος όρος 3.362.675,93 € 684.669,79 € 3.357.579,04 € 2.079.548,55 € 

Αποτέλεσμα ελέγχου 
στοιχείων 

Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή Αποδεκτή 

Τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν και διασταυρώθηκαν από τα υποβαλλόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων (ΥΔ γενικού και 

ειδικού μέσου κύκλου εργασιών, έντυπα Ε3 και Ισολογισμοί για τα έτη 2014-2016 και έντυπο ΕΕΕΠ/ΤΕΥΔ) 

Η ΕΔ διαπιστώνει ότι το ελάχιστο κριτήριο γενικού και ειδικού μέσου κύκλου εργασιών ≥ 302.061,00 € για τα έτη 214,2015, και 2016 ικανοποιείται 

από όλους τους διαγωνιζόμενους. 
 

5.2. Έλεγχος επαγγελματικής ικανότητας 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης, απαιτείται κατά 

τα έτη 2014, 2015, 2016 και 2017, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων η και χώρων, έκαστη ύψους τουλάχιστον ίσου με το 75% του 

ετήσιου προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης, ήτοι ≥ 0,75 x 402.748,00 € ή ≥ 302.061,00 €. Επίσης, σύμφωνα με την απάντηση στο ερώτημα 3 της υπ’ αριθμ. 23908/13-10-2017 

έγγραφης απάντησης επί των υποβαλλόμενων από τους διαγωνιζόμενους ερωτημάτων που εκδόθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, 

διευκρινίζεται ότι «Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 3 συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτηρίων ή χώρων, έκαστη ύψους τουλάχιστον ίσου με το 75% 

του ετήσιου προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης για κάθε έτος και όχι συνολικά.».  

Τονίζεται ότι όλοι οι διαγωνιζόμενοι υπέβαλλαν υπεύθυνες δηλώσεις περί ανεπιφύλακτης αποδοχής όλων των όρων της προκήρυξης καθώς και περί συμφωνίας της προσφοράς τους με τους 

με τους όρους της προκήρυξης και της σχετικής τεχνικής μελέτης/προδιαγραφής.  

Η ΕΔ εξέτασε τα στοιχεία των συμβάσεων/έργων, για τον έλεγχο ικανοποίησης της τεχνικής ικανότητας όλων των διαγωνιζομένων, όπως αυτά προκύπτουν άμεσα και δηλώνονται ρητά από 

τους ιδίους ως τεχνική και επαγγελματική ικανότητα στο  τμήμα Γ του υποβαλλόμενου ΤΕΥΔ/ΕΕΕΠ καθώς περεταίρω διασταυρώθηκαν και ελέγχθηκαν από τα λοιπά κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων (πίνακα σχετικών έργων/συμβάσεων/πελατολογίου, συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, κ.λ.π.). Ακολουθεί ανάλυση του ελέγχου ανά 

διαγωνιζόμενο: 

 

ΑΔΑ: ΨΓ0ΟΩΨΔ-0ΥΤ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1: Έλεγχος τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΪΔΗΣ (FALCON SECURITY G.S.) 

Έτος αναφοράς 

Σύμβαση/Αποδέκτης 
2014 2015 2016 2017 

ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΕΛΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. 

Ε:08-07-2015, Λ:13-11-2016 

 316.697,64€ 316.697,64€  

ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ / 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 
Ε:18-11-2015, Λ:17-11-2016 

 664.888,43€ 664.888,43€  

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ/ LIDL 

HELLAS ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 
Ε:01-01-2014, Λ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

802.000,00€ 802.000,00€ 802.000,00€ 802.000,00€ 

ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ/J & P ABΑΞ 

Α.Ε. 

Ε:01-01-2014, Λ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

442.000,00€ 442.000,00€ 442.000,00€ 442.000,00€ 

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ/ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

Ε:07-03-2014, Λ:22-06-2016 

317.891,00€ 317.891,00€ 317.891,00€  

ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΡΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 / ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 

Ε:21-06-2017, Λ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

   387.532,00€ 

Αριθμός έργων, έκτασης ≥ 302.061,00 € / έτος 3 5 5 3 

Η ΕΑ διαπιστώνει ότι το ελάχιστο κριτήριο των ≥3 συμβάσεων αν έτος, έκαστης έκτασης ≥ 302.061,00 €, ικανοποιείται. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2: Έλεγχος τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ (MELISSINOS SECURITY) 

Έτος αναφοράς 

Σύμβαση/Αποδέκτης 
2014 2015 2016 2017 

(*) Υπηρεσίες φύλαξης σε λιγνιτωρυχείο/ ΔΕΗ ΑΕ/ Δ/ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  

Ε:01-01-2014, Λ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ  
360.865,54 360.865,54 360.865,54 360.865,54 

(*) Υπηρεσίες φύλαξης ταινιοδρομικών εγκαταστάσεων και πυλών του κλάδου ΑΗΣ/ 
ΔΕΗ Α.Ε./ ΑΗΣ 

Ε:01-08-2014, Λ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

320.422,78 320.422,78 320.422,78 320.422,78 

Υπηρεσίες φύλαξης εργοταξιακών χώρων/ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 
Ε:01-01-2014, Λ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

730.695,70€ 730.695,70€ 730.695,70€ 730.695,70€ 

Αριθμός έργων, έκτασης ≥ 302.061,00 € / έτος 1 1 1 1 

(*) Οι συγκεκριμένες συμβάσεις (1η και 2η του ανωτέρω πίνακα), όπως προέκυψε μετά από διασταύρωση με τον υποβαλλόμενο κατάλογο 

σημαντικότερων έργων του διαγωνιζόμενου, αποτελούνται από επιμέρους μικρότερες συμβάσεις, όλες έκτασης πολύ μικρότερης (<90.000€) του 

τιθέμενου ορίου και συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι καλύπτουν την ελάχιστη απαίτηση του διαγωνισμού.  

Επιπλέον η Ε.Δ. παρατηρεί ότι από τον έλεγχο των δηλωθέντων στοιχείων του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ αλλά και του πίνακα σημαντικότερων έργων συνάγεται το 

συμπέρασμα ότι τα προϋπολογιζόμενα ποσά του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ αλλά και του πίνακα σημαντικότερων έργων (στήλη με τίτλο «Προϋπολογισμός Έργου») 

αφορούν το σύνολο της εκάστοτε σύμβασης και όχι τον ανά έτος επιμερισμό/κατανομή τους. 

Η ΕΔ διαπιστώνει ότι το ελάχιστο κριτήριο των ≥3 συμβάσεων αν έτος, έκαστης έκτασης ≥ 302.061,00 € δεν ικανοποιείται για το σύνολο των ετών 

2014 έως και 2017. 

Επίσης η ΕΔ παρατηρεί ότι το άθροισμα των ποσών του ανωτέρω πίνακα κατ έτος υπερβαίνει το 1.400.000€, έσοδα που αντιστοιχούν σε πάνω από το 

200% του μέσου (ετήσιου) κύκλου εργασιών (684.669,79 €) του διαγωνιζόμενου. Η τελευταία παρατήρηση θέτει την ορθότητα και τη σαφήνεια των 

υποβαλλόμενων στοιχείων σχετικά με τις υπό εκτέλεση συμβάσεις υπό αμφισβήτηση.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3: Έλεγχος τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ARGOS SECURITY Α.Ε. 

Έτος αναφοράς 

Σύμβαση/Αποδέκτης 
2014 2015 2016 2017 

Υπηρεσίες στατικής φύλαξης/ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

(ΟΚΑΝΑ)  
Ε:01-12-2011, Λ:01-12-2018 

1.000.000,00€ 1.000.000,00€ 1.000.000,00€ 1.000.000,00€ 

Υπηρεσίες στατικής φύλαξης/ ALPHA BANK LEASING Α.Ε. -  ALPHA ΑΣΤΙΚΑ 

ΑΚΙΝΗΤΑ  

Ε:01-01-2013, Λ:01-01-2019 

1.500.000,00€ 1.500.000,00€ 1.500.000,00€ 1.500.000,00€ 

Υπηρεσίες στατικής φύλαξης/ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ  

Ε:01-07-2016, Λ: 01-07-2019 
  400.000,00€ 400.000,00€ 

Αριθμός έργων, έκτασης ≥ 302.061,00 € / έτος 2 2 3 3 

Η ΕΔ διαπιστώνει ότι το ελάχιστο κριτήριο των ≥3 συμβάσεων αν έτος, έκαστης έκτασης ≥ 302.061,00 € δεν ικανοποιείται για τα έτη 2014 και 2015. 

Επίσης η ΕΔ, παρατηρεί ότι η συστατική επιστολή από την ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ αναφορικά με τη 2η σύμβαση (του ανωτέρω πίνακα) έχει 

εκδοθεί με ημερομηνία 30/01/2013, όπου συνδυαστικά με την συστατική επιστολή της ALPHA BANK LEASING Α.Ε. με ημερομηνία έκδοσης 09-07-

2015, δεν φαίνεται να τεκμηριώνουν επαρκώς την καλή εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης. Αντίστοιχα οι συστατικές επιστολές από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) με ημερομηνίες έκδοσης 24-06-2014 και 09-08-2013 δεν φαίνεται να τεκμηριώνουν επαρκώς την καλή εκτέλεση 

της 1ης σύμβασης (του ανωτέρω πίνακα) στο σύνολό της ή τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος αυτής. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4: Έλεγχος τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: STARGUARD Ε.Π.Ε. 

Έτος αναφοράς 

Σύμβαση/Αποδέκτης 
2014 2015 2016 2017 

(*) ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 

Ε:18-06-2014, Λ:17-06-2015 

406.537,42€ 406.537,42€   

ΑΔΑ: ΨΓ0ΟΩΨΔ-0ΥΤ
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ: STARGUARD Ε.Π.Ε. 

Έτος αναφοράς 

Σύμβαση/Αποδέκτης 
2014 2015 2016 2017 

(*) ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 

Ε:18-06-2015, Λ:17-06-2016 
 408.525,79€ 408.525,79€  

(*) ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 
Ε:18-06-2016, Λ: 17-06-2017 

  408.660,97€ 408.660,97€ 

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ε:28-07-2016, Λ: 27-07-2017 

  423.405,00€ 423.405,00€ 

24ΩΡΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΙΑΣ/Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. 

Ε:01-06-2015, Λ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

 307.920,00€ 307.920,00€ 307.920,00€ 

Αριθμός έργων, έκτασης ≥ 302.061,00 € / έτος 1 2 3 2 
(*) Η συγκεκριμένες συμβάσεις (1η έως 3η γραμμή του ανωτέρω πίνακα), όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υποβαλλόμενου καταλόγου 

έργων/πελατολογίου του διαγωνιζόμενου, αντιστοιχούν ουσιαστικά στην ίδια υπηρεσία/αποδέκτη και συνεπώς προκειμένου η έκτασή τους (συμβατικό 

ποσό) να μην αθροιστεί σε δύο επιμέρους έτη (διπλή προσμέτρηση) ή επιμερισθεί σε δύο επιμέρους έτη (μη κάλυψη ελάχιστης έκτασης ≥ 302.061,00), 

επιλέγεται η απόδοση του έκαστου ποσού στο συμφερότερο (από την πλευρά του διαγωνιζόμενου) έτος. 

Η ΕΔ διαπιστώνει ότι ανεξαρτήτως της ανωτέρω παρατήρησης, το ελάχιστο κριτήριο των ≥3 συμβάσεων αν έτος, έκαστης έκτασης ≥ 302.061,00 € δεν 

ικανοποιείται κυρίως για το έτος 2014 αλλά και για τα έτη 2015 και 2017. 
 

 

6. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν (κατά περίπτωση) σε έντυπη μορφή, προέκυψαν τα εξής για κάθε μία από τις διαγωνιζόμενες 

εταιρίες, όπως καταγράφονται στον πίνακα 6: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Αποτελέσματα ελέγχου δικαιολογητικών 

 

Α/Α Επωνυμία  Έλεγχος δικαιολογητικών 

 

1 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΓΑΛΕΪΔΗΣ 

(FALCON 

SECURITY G.S.) 

 

 

Ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προφορά» είναι πλήρης και ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις  
οικονομικής, τεχνικής και επαγγελματική ικανότητάς.  

2 ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ 

(MELISSINOS 

SECURITY) 

1.Η διαγωνιζόμενη εταιρία κατά τα οριζόμενα στον με αριθ. 2.4.3.1 όρο της διακήρυξης προσκόμισε ψηφιακά υπογεγραμμένο 

(από το νόμιμο εκπρόσωπο της) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) ή ΤΕΥΔ. Στο τμήμα Γ’ (τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα) του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ δήλωσε τις υπηρεσίες/έργα που έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη 

κατά τα έτη 2014, 2015, 2016, και 2017 και οι οποίες τεκμηριώνουν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά της όπως 

ορίζεται με τις επί ποινή αποκλεισμού ελάχιστες απαιτήσεις του υπ’ αριθμ. 2.2.6 όρου της προκήρυξης. Οι ελάχιστες απαιτήσεις 
του υπ’ αριθμ. 2.2.6 όρου της προκήρυξης διευκρινίσθηκαν περεταίρω με την απάντηση στο ερώτημα 3 της υπ’ αριθμ. 

23908/13-10-2017 έγγραφης παροχής διευκρινήσεων που εκδόθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής, 

σύμφωνα με την οποία «Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 3 συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
φύλαξης κτηρίων ή χώρων, έκαστη ύψους τουλάχιστον ίσου με το 75% του ετήσιου προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης 

για κάθε έτος και όχι συνολικά.». 

Ωστόσο, από τον έλεγχο των στοιχείων όπως αυτά προκύπτουν άμεσα και δηλώνονται ρητά από τους ιδίους ως τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα στο  τμήμα Γ του υποβαλλόμενου ΤΕΥΔ/ΕΕΕΠ καθώς περεταίρω διασταυρώθηκαν και ελέγχθηκαν 

από τα λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων (πίνακα σχετικών έργων/συμβάσεων/πελατολογίου, 

συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, κ.λ.π.), η ΕΔ διαπιστώνει ότι το ελάχιστο κριτήριο των ≥3 συμβάσεων αν 
έτος, έκαστης έκτασης ≥ 302.061,00 € δεν ικανοποιείται για το σύνολο των 2014 έως και 2017 όπως εκτενώς αναλύεται στον 

πίνακα 5.2 του παρόντος πρακτικού. 

Ειδικότερα, συμβάσεις (1η και 2η του πίνακα 5.2), όπως προέκυψε μετά από διασταύρωση με τον υποβαλλόμενο κατάλογο 
σημαντικότερων έργων του διαγωνιζόμενου, αποτελούνται από επιμέρους μικρότερες συμβάσεις, όλες έκτασης πολύ 

μικρότερης (<90.000€) του τιθέμενου ορίου και συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι καλύπτουν την ελάχιστη απαίτηση του 

διαγωνισμού.  
Επιπλέον από τον έλεγχο των δηλωθέντων στοιχείων του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ αλλά και του πίνακα σημαντικότερων έργων συνάγεται 

το συμπέρασμα ότι τα προϋπολογιζόμενα ποσά του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ αλλά και του πίνακα σημαντικότερων έργων (στήλη με τίτλο 

«Προϋπολογισμός Έργου») αφορούν το σύνολο της εκάστοτε σύμβασης και όχι τον ανά έτος επιμερισμό/κατανομή τους. 
Επίσης η ΕΔ παρατηρεί ότι το άθροισμα των ποσών του πίνακα 5.2 κατ έτος υπερβαίνει το 1.400.000€, έσοδα που αντιστοιχούν 

σε πάνω από το 200% του μέσου (ετήσιου) κύκλου εργασιών (684.669,79 €) του διαγωνιζόμενου. Η τελευταία παρατήρηση 

θέτει την ορθότητα και τη σαφήνεια των υποβαλλόμενων στοιχείων σχετικά με τις υπό εκτέλεση συμβάσεις υπό αμφισβήτηση. 
Συμπερασματικά, η ΕΔ κατά την κρίση της, θεωρεί ότι δεν ικανοποιούνται οι επί ποινή αποκλεισμού ελάχιστες απαιτήσεις  

τεχνικής και επαγγελματική ικανότητάς του διαγωνιζόμενου όπως αυτές ορίζονται στον υπ’ αριθμ. 2.2.6 όρο της προκήρυξης 

και συνεπώς συντρέχει ουσιώδεις λόγος αποκλεισμού της εν λόγω προσφοράς κατά τα οριζόμενα στον υπ’ αριθ. 2.4.6 όρο 
της προκήρυξης. 
 

2.Η διαγωνιζόμενη εταιρία δεν προσκόμισε, ως όφειλε, το δικαιολογητικό «ετήσιος πίνακας προσωπικού τρέχοντος έτους», 

όπως με σαφήνεια απαιτείται στον με αριθ. 2.2.9.2.Β4.β όρο της διακήρυξης του διαγωνισμού. Αντί αυτού η εν λόγω 
διαγωνιζόμενη εταιρία προσκόμισε 3 ετήσιους πίνακες προσωπικού για τα έτη 2014 έως 2016 και σε κάθε περίπτωση από τα 

προσκομιζόμενα δεν αποδεικνύεται με κανένα απολύτως τρόπο η (τρέχουσα/πρόσφατη) απαιτούμενη αριθμητική επάρκεια όσον 

αφορά το απασχολούμενο προσωπικό. Η ΕΔ, κατά την κρίση της θεωρεί ότι  δεν ικανοποιούνται η επί ποινή αποκλεισμού 

απαίτηση προσκόμισης ετήσιου πίνακα προσωπικού τρέχοντος έτους (αριθ. 2.2.9.2.Β4.β όρος της διακήρυξης) και συνεπώς 

συντρέχει τυπικός και ουσιώδης λόγος αποκλεισμού της προσφοράς. 

 

3.Όπως ορίζεται και επιβάλλεται από το νόμο 2518/1997 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το νόμο 3707/2008 ΦΕΚ 

209/Α/2008) «οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας υποχρεούνται να φέρουν στην επωνυμία τους την φράση ιδιωτική 

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και στα έγγραφά τους τον αριθμό της άδειας λειτουργίας τους ….». Το γεγονός ότι 

ΑΔΑ: ΨΓ0ΟΩΨΔ-0ΥΤ
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Α/Α Επωνυμία  Έλεγχος δικαιολογητικών 

 

η εν λόγω διαγωνιζόμενη εταιρία έχει προσκομίσει αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της δεν αναιρεί την υποχρέωσή της να 

αναφέρει σε κάθε έγγραφό της τον αριθμό αδείας της και τη λέξη Ι.Ε.Π.Υ.Α. και κατά συνέπεια συντρέχει τυπικός λόγος 

αποκλεισμού της προσφοράς της εταιρίας. 

  

4. Η διαγωνιζόμενη εταιρία προσκόμισε, ως όφειλε, την εγγυητική συμμετοχής σύμφωνα με την απαίτηση του υπ’ αριθμ. 2.4.2.5 
όρου της προκήρυξης. Ωστόσο, ως ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού (όρος 2.1.5.η) αναγράφεται η 24-10-2017-12:00, 

ημερομηνία η οποία αφορά την καταληκτική προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών από τους διαγωνιζόμενους στο 

σύστημα ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 1.5 της διακήρυξης όπως παρατάθηκε με την 283/2017 ΑΟΕ). Η ΕΔ, κατά την κρίση της θεωρεί ότι 
η συγκεκριμένη ημερομηνία αφορά σαφή στοιχείο του διαγωνισμού σχετικό με την υποβολή των προσφορών και σε συνδυασμό 

με τα υπόλοιπα αναγραφόμενα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής καθορίζει μονοσήμαντα και ρητά την συσχέτιση της 

εγγυητικής με το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Συνεπώς κατά την κρίση της ΕΔ, δεν συντρέχει τυπικός ή ουσιαστικό λόγος 

αποκλεισμού της προσφοράς της εταιρίας για το λόγο αυτό. 

 

3 ARGOS 

SECURITY A.E. 

1. Η διαγωνιζόμενη εταιρία κατά τα οριζόμενα στον με αριθ. 2.4.3.1 όρο της διακήρυξης προσκόμισε ψηφιακά υπογεγραμμένο 

(από το νόμιμο εκπρόσωπο της) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) ή ΤΕΥΔ. Στο τμήμα Γ’ (τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα) του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ δήλωσε τις υπηρεσίες/έργα που έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη 

κατά τα έτη 2014, 2015, 2016, και 2017 και οι οποίες τεκμηριώνουν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά της όπως 

ορίζεται με τις επί ποινή αποκλεισμού ελάχιστες απαιτήσεις του υπ’ αριθμ. 2.2.6 όρου της προκήρυξης. Οι ελάχιστες απαιτήσεις 
του υπ’ αριθμ. 2.2.6 όρου της προκήρυξης διευκρινίσθηκαν περεταίρω με την απάντηση στο ερώτημα 3 της υπ’ αριθμ. 

23908/13-10-2017 έγγραφης παροχής διευκρινήσεων που εκδόθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής, 

σύμφωνα με την οποία «Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 3 συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
φύλαξης κτηρίων ή χώρων, έκαστη ύψους τουλάχιστον ίσου με το 75% του ετήσιου προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης 

για κάθε έτος και όχι συνολικά.». 

Ωστόσο, από τον έλεγχο των στοιχείων όπως αυτά προκύπτουν άμεσα και δηλώνονται ρητά από τους ιδίους ως τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα στο  τμήμα Γ του υποβαλλόμενου ΤΕΥΔ/ΕΕΕΠ καθώς περεταίρω διασταυρώθηκαν και ελέγχθηκαν 

από τα λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων (πίνακα σχετικών έργων/συμβάσεων/πελατολογίου, 
συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, κ.λ.π.), η ΕΔ διαπιστώνει ότι το ελάχιστο κριτήριο των ≥3 συμβάσεων αν 

έτος, έκαστης έκτασης ≥ 302.061,00 € δεν ικανοποιείται για τα έτη 2014 και 2015 όπως εκτενώς αναλύεται στον πίνακα 5.3 του 

παρόντος πρακτικού. 
Επίσης η ΕΔ, παρατηρεί ότι η συστατική επιστολή από την ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ αναφορικά με τη 2η σύμβαση 

(πίνακας 5.3) έχει εκδοθεί με ημερομηνία 30/01/2013, όπου συνδυαστικά με την συστατική επιστολή της ALPHA BANK 

LEASING Α.Ε. με ημερομηνία έκδοσης 09-07-2015, δεν φαίνεται να τεκμηριώνουν επαρκώς την καλή εκτέλεση της εν λόγω 
σύμβασης. Αντίστοιχα οι συστατικές επιστολές από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) με 

ημερομηνίες έκδοσης 24-06-2014 και 09-08-2013 δεν φαίνεται να τεκμηριώνουν επαρκώς την καλή εκτέλεση της 1ης σύμβασης 

(πίνακας 5.3) στο σύνολό της ή τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος αυτής. 
Συμπερασματικά, η ΕΔ κατά την κρίση της, θεωρεί ότι δεν ικανοποιούνται οι επί ποινή αποκλεισμού ελάχιστες απαιτήσεις  

τεχνικής και επαγγελματική ικανότητάς του διαγωνιζόμενου όπως αυτές ορίζονται στον υπ’ αριθμ. 2.2.6 όρο της προκήρυξης 

και συνεπώς συντρέχει ουσιώδεις λόγος αποκλεισμού της εν λόγω προσφοράς κατά τα οριζόμενα στον υπ’ αριθ. 2.4.6 όρο 
της προκήρυξης. 

 

2. Η διαγωνιζόμενη εταιρία κατά τα οριζόμενα στον με αριθ. 2.4.3.2 όρο της διακήρυξης όφειλε, επί ποινή αποκλεισμού, να 
προσκομίσει «Άδεια λειτουργίας της επιχείρησής τους και τυχόν ανανεώσεις αυτής … ». Η διαγωνιζόμενη προς εκπλήρωση της 

ανωτέρω απαίτηση προσκόμισε μόνο τις υπ. αριθμ. 3015/39/60/878-ιγ’ και 3015/39/60/878-λη’ πράξεις ανανέωσης της αρχικής 

άδειας λειτουργίας. Ωστόσο κατά παράβαση του με αριθ.2.4.3.2 όρου της παρούσας διακήρυξης δεν προσκόμισε, ως όφειλε, την 
αρχική άδεια λειτουργίας της και συνεπώς κατά την κρίση της  ΕΔ, συντρέχει τυπικός λόγος αποκλεισμού της προσφοράς 

της. 

 

3. Όπως ορίζεται και επιβάλλεται από το νόμο 2518/1997 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το νόμο 3707/2008 ΦΕΚ 

209/Α/2008) «οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας υποχρεούνται να φέρουν στην επωνυμία τους την φράση ιδιωτική 

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και στα έγγραφά τους τον αριθμό της άδειας λειτουργίας τους ….». Το γεγονός ότι 
η εν λόγω διαγωνιζόμενη εταιρία έχει προσκομίσει αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της δεν αναιρεί την υποχρέωσή της να 

αναφέρει σε κάθε έγγραφό της τον αριθμό αδείας της και τη λέξη Ι.Ε.Π.Υ.Α. και κατά συνέπεια συντρέχει τυπικός λόγος 

αποκλεισμού της προσφοράς της εταιρίας. 

 

4. Η διαγωνιζόμενη εταιρία προσκόμισε, ως όφειλε, την εγγυητική συμμετοχής σύμφωνα με την απαίτηση του υπ’ αριθμ. 2.4.2.5 

όρου της προκήρυξης. Ωστόσο, ως ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού (όρος 2.1.5.η) αναγράφεται η 20-04-2017, ημερομηνία 
η οποία αφορά την αρχική καταληκτική προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών από τους διαγωνιζόμενους στο 

σύστημα ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 1.5 της διακήρυξης) η οποία και μεταφέρθηκε την 24-10-2017-12:00 (υπ’ αριθμ. 283/2017 ΑΟΕ). Η 

ΕΔ, κατά την κρίση της θεωρεί ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία αφορά σαφή στοιχείο του διαγωνισμού σχετικό με την υποβολή 
των προσφορών και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αναγραφόμενα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής καθορίζει μονοσήμαντα 

και ρητά την συσχέτιση της εγγυητικής με το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Συνεπώς κατά την κρίση της ΕΔ, δεν συντρέχει 

τυπικός ή ουσιαστικό λόγος αποκλεισμού της προσφοράς της εταιρίας για το λόγο αυτό. 
 

4 STARGUARD 

Ε.Π.Ε.  

1. Η διαγωνιζόμενη εταιρία κατά τα οριζόμενα στον με αριθ. 2.4.3.1 όρο της διακήρυξης προσκόμισε ψηφιακά υπογεγραμμένο 

(από το νόμιμο εκπρόσωπο της) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) ή ΤΕΥΔ. Στο τμήμα Γ’ (τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα) του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ δήλωσε τις υπηρεσίες/έργα που έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ή είναι σε εξέλιξη 

κατά τα έτη 2014, 2015, 2016, και 2017 και οι οποίες τεκμηριώνουν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά της όπως 

ορίζεται με τις επί ποινή αποκλεισμού ελάχιστες απαιτήσεις του υπ’ αριθμ. 2.2.6 όρου της προκήρυξης. Οι ελάχιστες απαιτήσεις 
του υπ’ αριθμ. 2.2.6 όρου της προκήρυξης διευκρινίσθηκαν περεταίρω με την απάντηση στο ερώτημα 3 της υπ’ αριθμ. 

23908/13-10-2017 έγγραφης παροχής διευκρινήσεων που εκδόθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής, 

σύμφωνα με την οποία «Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 3 συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
φύλαξης κτηρίων ή χώρων, έκαστη ύψους τουλάχιστον ίσου με το 75% του ετήσιου προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης 

για κάθε έτος και όχι συνολικά.». 

Ωστόσο, από τον έλεγχο των στοιχείων όπως αυτά προκύπτουν άμεσα και δηλώνονται ρητά από τους ιδίους ως τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα στο  τμήμα Γ του υποβαλλόμενου ΤΕΥΔ/ΕΕΕΠ καθώς περεταίρω διασταυρώθηκαν και ελέγχθηκαν 

από τα λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων (πίνακα σχετικών έργων/συμβάσεων/πελατολογίου, 

συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, κ.λ.π.), η ΕΔ διαπιστώνει ότι το ελάχιστο κριτήριο των ≥3 συμβάσεων αν 
έτος, έκαστης έκτασης ≥ 302.061,00 € δεν ικανοποιείται κυρίως για το έτος 2014 αλλά και για τα έτη 2015 και 2017 όπως 

εκτενώς αναλύεται στον πίνακα 5.4 του παρόντος πρακτικού. 

Συμπερασματικά, η ΕΔ κατά την κρίση της, θεωρεί ότι δεν ικανοποιούνται οι επί ποινή αποκλεισμού ελάχιστες απαιτήσεις  
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Α/Α Επωνυμία  Έλεγχος δικαιολογητικών 

 

τεχνικής και επαγγελματική ικανότητάς του διαγωνιζόμενου όπως αυτές ορίζονται στον υπ’ αριθμ. 2.2.6 όρο της προκήρυξης 

και συνεπώς συντρέχει ουσιώδεις λόγος αποκλεισμού της εν λόγω προσφοράς κατά τα οριζόμενα στον υπ’ αριθ. 2.4.6 όρο 
της προκήρυξης. 

 

2. Όπως ορίζεται και επιβάλλεται από το νόμο 2518/1997 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το νόμο 3707/2008 ΦΕΚ 
209/Α/2008) «οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας υποχρεούνται να φέρουν στην επωνυμία τους την φράση ιδιωτική 

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και στα έγγραφά τους τον αριθμό της άδειας λειτουργίας τους ….». Το γεγονός ότι 

η εν λόγω διαγωνιζόμενη εταιρία έχει προσκομίσει αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της δεν αναιρεί την υποχρέωσή της να 
αναφέρει σε κάθε έγγραφό της τον αριθμό αδείας της και τη λέξη Ι.Ε.Π.Υ.Α. και κατά συνέπεια συντρέχει τυπικός λόγος 

αποκλεισμού της προσφοράς της εταιρίας. 
 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς που κατέθεσαν οι συμμετέχοντες, η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει τον 

αποκλεισμό από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού των παρακάτω διαγωνιζομένων:  

 

Α/Α Επωνυμία 

1 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α. με δ.τ. «MELISSINOS SECURITY» 

2 ARGOS SECURITY A.E. – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. 

«ARGOS SECURITY A.E.» 

3 ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με 

δ.τ. «STARGUARD Ε.Π.Ε.» 
 

Στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (αποσφράγιση και αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) προκρίνονται οι εταιρίες: 

 

Α/Α Επωνυμία  

1 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΪΔΗΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α. με δ.τ. «FALCON SECURITY G.S.» 

 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω  

 

ομόφωνα εισηγείται 

 

προς τη Οικονομική Επιτροπή Δήμου Άργους-Μυκηνών: 

 

 

1. Την απόρριψη των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω στο παρόν πρακτικό: 

 

Α/Α Επωνυμία 

1 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α. με δ.τ. «MELISSINOS SECURITY» 

2 ARGOS SECURITY A.E. – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. 

«ARGOS SECURITY A.E.» 

3 ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με 

δ.τ. «STARGUARD Ε.Π.Ε.» 
 

2. Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλλε η κατωτέρω διαγωνιζόμενη, καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα 

αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό: 

 

Α/Α Επωνυμία  

1 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΪΔΗΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α. με δ.τ. «FALCON SECURITY G.S.» 

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

 

1. Χρήστος Ζέρβας  

(ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) 

 

 

 

2. Χρήστος Καρανικόλας  

(ΠΕ Πληροφορικής) 

 

 

 

3. Αναστάσιος Καμπόσος  

(ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΓ0ΟΩΨΔ-0ΥΤ



23 23 
 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

2) τους όρους της υπ΄αριθ. 21087/2017  Διακήρυξης 

3) την υπ’ αριθ. 609/13-7-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

4) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, 

για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα 

οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 609. 

5) τα υπ’ αριθ.  1/31-10-2017 και 2/21-11-2017 πρακτικά ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της 

επιτροπής διαγωνισμού. 

6) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

,μειοψηφούντος του μέλους Πέτρου Καρούζου,  

1. Την έγκριση των προαναφερομένων στην παρούσα σχετικών πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού. 

2. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016  

3. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» θα πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα [10] 

ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας πράξης στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 338/2017. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

                Ο Πρόεδρος                                                                                                            Τα Μέλη   

                                                                                                                                      1. Κρίγγος Δημήτρης  

        Καμπόσος Δημήτριος                                                                                           2. Σκούφης Παναγιώτης 

                                                                                                                                      3. Τσίμπος Δημήτρης  

                                                                                                                                      4. Διολίτσης Πέτρος 

                                                                                                                                      5. Καρούζος Πέτρος                                                                                                                                                                                                                                  

 Ακριβές απόσπασμα 

Αργος 21-11-2017 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Καμπόσος Δημήτριος 
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