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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ : Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού   για την παροχή υπηρεσιών  
Τεχνικού Ασφαλείας και λήψη σχετικής απόφασης   
 
 
  Με την υπ αριθ. 126/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια της 
παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας  µε την διαγωνιστική διαδικασία του πρόχειρου 
διαγωνισµού . 
      Με την υπ’αριθ.243/18.07.2016 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής : α) εγκρίθηκε η 
δαπάνη για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας, η διάθεση της πίστωσης ποσού 
18.650,00€ σε βάρος του Κ.Α 30.6112.0002 µε την ονοµασία «Αµοιβές Τεχνικού Ασφαλείας  » , 
και  β)  εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 21/2016 µελέτη  που συνέταξε ο προϊστάµενος της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου και οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού . 
 
 Με την υπ αριθ 1384/21532/29.07.2016 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε  ο 
διαγωνισµός για τις 09.08.2016. 
 
 Στις 09.08.2016 η Επιτροπή συγκροτήθηκε και  συνέταξε το πρακτικό  που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο :  
 
«Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού και µέχρι τη λήξη του προσήλθε  και παρέδωσε 

εµπροθέσµως ενώπιον της επιτροπής φάκελο προσφοράς  ο παρακάτω υποψήφιος ανάδοχος: 

 
1. ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ   

 
   Ο προσκοµιζόµενος φάκελος του διαγωνιζόµενου αριθµήθηκε και µονογράφτηκε από τον 
Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής. 
  
   Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η 

Επιτροπή κήρυξε τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και συνέχισε τη συνεδρίαση για την 

καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής µονογράφοντας τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής. 

 

   Οι ευρισκόµενοι στον ανοιχτό φάκελο, εσωτερικοί φάκελοι, που περιέχουν την οικονοµική και 
τεχνική προσφορά παρέµειναν σφραγισµένοι. 
 
   Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών ακολούθησε ο έλεγχος της πληρότητας αυτών του 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗ Κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ  και η Επιτροπή έκρινε οµοφώνως ότι ο φάκελος του  είναι πλήρης, 
καθώς περιελάµβανε όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται από τη  διακήρυξη  και 
τον έκανε δεκτό για τη συνέχεια του διαγωνισµού. 
 
   Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση και τον έλεγχο του φακέλου της τεχνικής  
προσφοράς του συµµετέχοντος και στη µονογραφή του περιεχοµένου του, ενώ ο φάκελος της 
οικονοµικής προσφοράς µονογραφήθηκε  εξωτερικά και παρέµεινε σφραγισµένος, ενώ 
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αναγράφηκε σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός µε αυτόν που αναγράφηκε στον φάκελο των 
δικαιολογητικών. 
 
   Από τον έλεγχο προέκυψε ότι η τεχνική προσφορά ήταν σύµφωνη µε την υπ' αρ. 21/2016 
µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος  και η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε σε δηµόσια 
συνεδρίαση και στην αποσφράγιση και µονογραφή της οικονοµικής προσφοράς του ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗ Κ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ. 
 
   Ακολούθως η Επιτροπή, ανακοίνωσε και κατέγραψε την προσφερόµενη τιµή του υποψήφιου 

αναδόχου, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Α/Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(€) 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ (€) 

1 

Πτυχιούχος ΑΕΙ ή 
ΤΕΙ ως Τεχνική 

Περιγραφή 
Ανθρωπο-

ηµέρα 108 135,00 14.580,00 

 ΣΥΝΟΛΟ    14.580,00 

 Φ.Π.Α. 24%    3.499,20 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α.    18.079,20 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

 

1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 21532/1384/29.07.2016 απόφασης ∆ηµάρχου , 

2. Τις διατάξεις του Π∆ 28/1980, 

3. Την υπ’ αρ. 111/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 

4. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον φάκελο της εµπρόθεσµα υποβληθείσας 

προσφοράς του συµµετέχοντος. 

 

η επιτροπή διαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την ανάθεση για την παροχή 

υπηρεσιών « Τεχνικού Ασφαλείας στο ∆ήµο ∆ιονύσου» για δύο έτη στον  ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗ Κ. 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ  ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του στην συνολική τιµή των 18.079,20€  

συµπ/νου ΦΠΑ 24%. 

  Στο σηµείο αυτό η επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό. 

  Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα.» 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Π∆ του 28/80 
και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται: 
 
  Ι.-Η έγκριση του πρακτικού  της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του  διαγωνισµού , 
 ΙΙ.- η κατακύρωση του διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας χρονικής 
διάρκειας 2 ετών  ,  στον  Παραδείση Αλέξανδρο   αντί του ποσού των 18.079,20€  συµπ/νου 
ΦΠΑ. 
 
 

Η Αντιδήµαρχος  
          Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
 
 
 
            Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα 
 
Συνηµµένα: 

1.Τα πρακτικά αξιολόγησης  του διαγωνισµού  

2.Η οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντα  


