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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

υπ.αριθμ.185  /2020

 Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: < Ανάθεση παροχής  υπηρεσιών σε Τεχνικό Ασφαλεί-
ας για τα έτη  2020- 2021  > 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν. 3852/2010.<Νέα Αρχιτεκτονική  Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης>ΦΕΚ 87 τΑ΄/7.06.2010).
2) Τις διατάξεις του Ν.1568/1975.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 209  του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων ακι Κοινοτητων

»ΦΕΚ 114/Α΄/8.06.2006), όπως  προστέθηκε με την παραγρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 
3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ.1 του άρθρου 377 του 
Ν.4412/2016.

4) Τις  διατάξεις  του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 Τεύχος Α) και ειδικότερα των άρθρων 
116,118 και 120.

5) Τις διατάξεις του Ν.3861/2010(ΦΕΚ 112α΄/2010, <Ενίσχυση της διαφάνειας  με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών  ορ-
γάνων στο διαδίκτυο- Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις.

6) Το Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (ΦΕΚ 145  Α/5-8-16).
7) Την αριθμ.  1/2019  υπ αριθμ.πρωτ.  μελέτη της Διοικητικής  Υπηρεσίας ενδεικτικού προϋπολο-

γισμού  7968,12  ευρώ για  το έτος 2018 , &  7968,12  ευρώ  για το έτος  2021.
8) Την αναγκαιότητα παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας.
9) Το αριθμ. 290REQ006322339  2020-02-20  Πρωτογενές αίτημα της  Δν/σης Διοικητικού
10) Την   αριθμ.  Α/Α265/2020  ΄απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  (αριθμ.πρωτ.4055(20-2-

2020)και τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω

απόφασης ( ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης:   α) για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης

στον προϋπολογισμό του Δήμου β) την συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγρ. 1 του
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άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016  και γ) τη δέσμευση στα λογιστικά βιβλία του δήμου της αντί-

στοιχης πίστωσης με αριθμό καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας  α/α

265 και με Α/Α  Βεβ 276.

11) Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους  2020 και του Κ.Α.  00.6112.001 Αμοιβή Τεχνικού

ασφαλείας     όπου  έχει  δεσμευθεί  η  αναγκαία  πίστωση  με  την   Π.Α.Υ.  Α/Α  265  με

αριθμ.πρωτ.4055/2020 {  ΑΔΑ 64Χ0ΩΞΧ-Ξ4Ο},  για το έτος 2020. 

12) Την αριθμ.5/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογι-

σμός του Δήμου έτους 2020.

13) Την αριθμ..6150/19-3-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   και την  αρ.503/2019

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία έγινε η  διάθεση της σχετικής πίστω-

σης για τα έτη  2020/2021 .

14) Το αριθμ.πρωτ. 1/6853/6-4-2020 ,Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών  σύμφωνα 
με το οποίο μειοδότης αναδεικνύεται  ο  ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ  με 
ΑΦΜ 056081841, ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ και διεύθυνση της επιχείρησης ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ κ΄ ΕΙΡΗ-
ΝΗΣ,΄ΠΡΕΒΕΖΑ., τηλεφ. 2682025005,6944670365  συνολικού ποσού με Φ.Π.Α. 5206,23  
ευρώ κατ΄έτος & την αρ.194/2020 απόφαση Οικον.επιτροπής(ΑΔΑ ΩΩΦ2ΩΞΧ-Τ15)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Εγκρίνουμε την παροχή  της υπηρεσίας  με τίτλο <Ανάθεση παροχής  υπηρεσιών Τεχνικού
Ασφαλείας για τους εργαζόμενους του Δήμου Πρέβεζας.>

II. Εγκρίνουμε την μελέτη υπ αριθμ.1/2020 της  Δ/νσης Διοικ/κών υπηρεσιών με  τις τεχνικές
προδιαγραφές με τίτλο <μελέτη παροχής υπηρεσιών  Τεχνικού ασφαλείας  όπως αυτή περι-
γράφεται στην αριθμ.1/2020 μελέτη {υπ αριθμ.πρωτ.23882   /18.11.2019}..

III. Αναθέτουμε απευθείας την υπηρεσία  με τίτλο: <παροχή υπηρεσιών Τεχνικού  ασφαλείας
στην επιχείρηση με επωνυμία    <.ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου .>  με ΑΦΜ
056081841 ΔΟΥ Πρέβεζας και διεύθυνση της επιχείρησης .ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ,κ ΕΙΡΗΝΗΣ  και
τηλεφ. 2682025005, κιν.6944670365,

IV. Το συνολικό ποσό της δαπάνης είναι 10.874,61 .€   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και
αναλύεται ως κάτωθι:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μον./Ετος Ποσότητα/Υπη
ρεσία

Τιμή μονάδας Κόστος(με 
ΦΠΑ)

Ανάθεση  παροχής   υπηρε-
σιών  Τεχνικού  Ασφαλείας
για  τους  εργαζόμενους  του
Δήμου Πρέβεζας.

2020 Παροχή
υπηρεσιών

τεχνικού
ασφαλείας 

6,85 ευρώ η τιμή
ώρας για 494,3

ώρες   

5206,23 ευρώ 

Ανάθεση  παροχής   υπηρε-
σιών  Τεχνικού  Ασφαλείας
για  τους  εργαζόμενους  του
Δήμου Πρέβεζας.

2021 Παροχή
υπηρεσιών

τεχνικού
ασφαλείας

6,85 ευρώ τιμή
ώρας για 494,3

ώρες  

5206,23 ευρώ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ με 
Φ.Π.Α. 24%

10.412,46.ευρ
ώ 
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Η παρούσα ανάθεση παροχής υπηρεσίας ισχύει έως. 31.12.2021  και οπως ειδικότερα   προ-
βλεφθεί στην Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Πρέβεζας.

Η  πληρωμή της συμβατικής αξίας θα γίνει από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, μετά
την έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, το οποίο θα συνοδεύεται από τα εκ του
νόμου προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Κοινοποίηση:
i. <.Ανάδοχο > 
ii.  <Οικονομική υπηρεσία , τμήμα προϋπολογισμού...> 

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

185 2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ .τεχν.ασφλα.doc ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΝΕΑ.doc

σελίδα 3 από 3

ΑΔΑ: ΨΚΥ1ΩΞΧ-Λ32


		2020-05-06T09:04:37+0300
	Athens




