
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
(Αριθμ. Μελέτης : 4/2017) 
(Αριθμ. Περίληψης Διακήρυξης : 2/ΥΠ/2017) 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει με Συνοπτικό διαγωνισμό την επιλογή αναδόχου για την παροχή Υπηρεσίας: 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας  14.994,94 Ευρώ  (με  Φ.Π.Α.).  

 

Οι ετήσιες ώρες απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας στο Δήμο Λέσβου, καθορίζονται ως εξής: 

 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ 

1 Τεχνικό Προσωπικό (κατηγ. Α΄) 2 3,5 7 

2 Τεχνικό Προσωπικό (κατηγ. Β΄) 230 2,5 575 

3 Διοικητικοί & κλπ ειδικότητες 
που απασχολούνται στο Δήμο  

596 0,4 238,4 

 ΣΥΝΟΛΟ 828  820,40 

 

Ο υπολογισμός ενδεικτικού κόστους είναι: 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΏΡΕΣ/ΕΤΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΩΡΑΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(με 24% ΦΠΑ) 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

820,40 14,74 12.092,70 14.994,94 

 

1. Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 

Ταχ. Κωδ.: 81132 

Πληροφορίες : Παπασωτηρίου Ελευθερία, Τσαπώνη Μαρία, Αναστασίου Αιμιλία 

Τηλ.: 22513 50562 / 22513 50557/2251350585 

Telefax: 22513 50508 

E-mail: dimoprasion@mytilene.gr 

Πληροφορίες σχετικά με τη Μελέτη : Μπλέτσα Γεωργία 

Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής 

(Ελ Βενιζέλου 13-17, Δημοτικό Κατάστημα Λέσβου, τρίτος όροφος, Τμήμα Δημοπρασιών και Διαγωνισμών) κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.mytilene.gr, 

ηλεκτρονική ενημέρωση, επιλογή προκηρύξεις). 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 6-9-2017 oι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με 

τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 8-9-2017.  
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3. Στοιχεία διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12-9-2017, ημέρα Τρίτη ώρα 9.30π.μ-10:00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής 

προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία 

αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 

 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Φυσικά πρόσωπα (Τεχνικοί ασφαλείας) ή νομικά πρόσωπα (αδειοδοτημένες ΕΞΥΠΠ), που έχουν ειδικότητα 

κατάλληλη κατά τα προβλεπόμενα στη μελέτη, να ασκήσουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας και που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 

ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 

Συγκεκριμένα:  

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν: 
  
1.α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή 

ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την 

παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της 

Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), 

1.β) πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών 

έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, 

1.γ) πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των 

πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας  Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

(Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), 

 

2) Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση πτυχίου, για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α’ και β’ της 

παραγράφου 1 τουλάχιστον διετή και για τους τεχνικούς της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 τουλάχιστον 

πενταετή. 

 

3) Για τους τεχνικούς ασφαλείας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και 

υγείας των εργαζομένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, σύμφωνα με το άρθρο 22 που εκτελείται από τα 

αρμόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς ή από εξειδικευμένα Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προϋπηρεσία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 μειώνεται ως εξής: 

α) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1 κατά ένα έτος, 

β) για τους τεχνικούς της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 κατά τρία έτη. 

 
β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις 
δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 



 

 

ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι 
δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 
 

5. Εγγύηση συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. 

 

6. Χρηματοδότηση  

H Υπηρεσία χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου, με Κ.Α.Ε 00.6117.0013 (αριθ. 293/2017 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.  

 
7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

8. Έγκριση αποτελέσματος 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου.  

 

9. Προθεσμία εκτέλεσης 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατό είκοσι (12) μήνες από την υπογραφή – ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της 

σύμβασης.        

ΜΥΤΙΛΗΝΗ,  25-8-2017 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 

   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ 


