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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση του από  18/06/2014 πρακτικού της επιτροπής 
∆ιαγωνισµού   για την παροχή υπηρεσιών  Τεχνικού Ασφαλείας 
και λήψη σχετικής απόφασης   
 
 
  Με την υπ αριθ. 94/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
εγκρίθηκε η διενέργεια της παροχής υπηρεσιών Τεχνικού 
Ασφαλείας  µε την διαγωνιστική διαδικασία του πρόχειρου 
διαγωνισµού . 
      Με την υπ’ αριθ.217/02.06.2014 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)  εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές της από 25.04.2014 µελέτης που συνέταξε 
ο προϊστάµενος της ∆/ νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 
Πρασίνου και οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού . 
 
 Με την υπ αριθ 1321/19156/11.6.2014 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε  ο διαγωνισµός για τις 18-6-2014. 
 
 Την 18-6-2013  συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ( Ε. ∆. ∆.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ 
αρ. 85/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να 
διενεργήσει τον  διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο 
πάνω υπηρεσίας. 
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν και 
κατέθεσαν φάκελο προσφοράς οι ακόλουθοι :  
1)  Παραδείσης Αλέξανδρος του Κίµωνα ( Υπηρεσίες Υγιεινής & 
Ασφαλείας Εργασίες – Οικονοµοτεχνικές Μελέτες)    και  
2) Χουλιάρας Γεώργιος ( Χηµικός) 
 
Η  Επιτροπή ∆ιενέργειας - Αξιολόγησης προσφορών προχώρησε 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής  και συνέταξε το 
από 18-6-2014 πρακτικό , σύµφωνα µε το οποίο έγιναν δεκτοί 
όλοι οι συµµετέχοντες για την περαιτέρω διαγωνιστική 
διαδικασία και για τον λόγο αυτό, η επιτροπή προχώρησε στην 



αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων, 
σύµφωνα µε τις οποίες : 
 

1) Ο « ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ», Αγράµπελης 44 α - Κηφισιά, 
προσέφερε 56 µέρες κατ΄έτος επί 130,00 Ευρω την ηµέρα 
πλέον ΦΠΑ23% 
 2) Ο « ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗΣ » Μάκρης 20-  Υµηττός, 
προσέφερε για τα 2 έτη 9.900,00 Ευρώ , καθαρή µηνιαία 
αποζηµίωση 412,50 Ευρώ, ήτοι (56 µέρες κατ΄έτος επί 88,40 
ευρω την ηµέρα πλέον ΦΠΑ23%). 

 
 
Σύµφωνα µε το εν λόγω πρακτικό προτείνεται η  κατακύρωση του 
διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας  στον 
Παραδείση Αλέξανδρο.  
 
 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 12.177,99€  συµπ/ νου 
ΦΠΑ.  
III – και η αποδέσµευση του ποσού των  6.419,61 € από την 
ΠΑ. Υ. 474/29.05.2014 και από τον Κ. Α. 30.6112.0002 του 
προϋπολογισµού ο. ε. 2014 µε την ονοµασία « Αµοιβές Τεχνικού 
Ασφαλείας» 
 
 
 
Συν. 1)   Το από 18/6/2014   πρακτικό του εν λόγω διαγωνισµού 
     2) Οι οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων  

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ 
 
 


