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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Καρδαμύλη, 04 Αυγούστου 2020                                 

          ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                  Αριθμός πρωτοκόλλου:  5223                                       
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση      : Καρδαμύλη Μεσσηνίας -Τ.Κ. 24022 
Τηλ.  Επικ.       : +30-2721-3- 60923 & 925 
Πληροφορίες : Παντελής Συτμαλίδης 
Φαξ                   : +30 - 2721-0- 64100 &  64113 
Ηλ. Ταχ/μείο. : p.sytmalidis@gmail.com  
Ιστοσελίδα      : www.dimosdytikismanis.gr  
  

 
                         Προς τον κ.  
                   Κοσμά Παναγιώτη 

                                                                                      
  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

( της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 ) 
 
 
ΘΕΜΑ: «  Ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τον Δήμο Δυτικής Μάνης ». 
 
  
       Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Δυτικής Μάνης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση των 

υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας στον Δήμο για ένα έτος με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης , σύμφωνα με το  άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 . 

 

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας Τεχνικής 

Υπηρεσίας που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 33/2020  Μελέτη. 

➢ Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 9/2020  απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής 

Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 

διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του 

Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης 

πίστωσης του K.A.E. 30.6162.03 τρέχοντος έτους με ποσό 1.661,00 Ευρώ και στον ίδιο 

ΚΑΕ  έτους 2021 ποσό 3.322,01.  

➢ Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 4.983,01 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24%, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33/2020 Μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

η οποία επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης μαζί με ένα έντυπο 

οικονομικής προσφοράς για διευκόλυνση σας. 

  

mailto:p.sytmalidis@gmail.com
http://www.dimosdytikismanis.gr/
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 Κατόπιν αυτών προσκαλείστε όπως υποβάλλετε σχετική προσφορά  στο γραφείο 

πρωτοκόλλου του Δήμου έως  και την Παρασκευή  07/08/2020  κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

έως  τις 13:00 το μεσημέρι. 

 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 92 ,  

παρ. 1 του Ν. 4412/2016 στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη « Προσφορά », 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής ( ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ), 

γ) ο τίτλος της σύμβασης, 

δ) η καταληκτική ημερομηνία λήξης της  προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού σας φορέα,  

 

➢ Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί 

με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8  και βάση του Ν. 4605/2019 άρθρο 43 

σύμφωνα με τον οποίο: «Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο 

χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς 

Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης 

δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 

περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως 

αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος» για τους παρακάτω: 

I. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

για Ανώνυμη Εταιρεία 

II. Τους διαχειριστές, για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε. ), Ιδιωτικές 

κεφαλαιουχικές εταιρείες ( Ι.Κ.Ε. ) και προσωπικές εταιρείες ( Ο.Ε. και Ε.Π.Ε. ) 

III. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συνεταιρισμούς 

IV. Το φυσικό πρόσωπο για ατομική επιχείρηση 

Από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 

73 του Ν. 4412/2016, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω προσωρινός ανάδοχος, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης , λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

β. Φορολογική ενημερότητα ( για συμμετοχή σε δημοπρασίες ) σε ισχύ . 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα ( για συμμετοχή σε δημοπρασίες ) σε ισχύ από τους αρμόδιους 

ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους οφείλετε να καταβάλλετε εισφορές ( για εταιρεία, 

εργοδότες, απασχολούμενο προσωπικό ). 

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του   

     Νομικού Προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 ). 

ε. Εφόσον πρόκειται για Εταιρία το Καταστατικό της εταιρίας.  
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➢ Οι τιμές νοούνται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης, αυξομείωσης και 

παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά 

θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές, δεν επιτρέπονται. Ο ανάδοχος 

βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. Δεν δίδεται προκαταβολή.  

 

➢ Με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς και των υπολοίπων δικαιολογητικών, 

δεν υποχρεούστε να καταθέσετε εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, 

ούτε εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  ( άρ. 72 παρ. 1β  του 

Ν. 4412/2016 και άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016). 

 

➢ Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε 

(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση 

υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, 

με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 

ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 

γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016). 

Η παρούσα θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Δήμου Δυτικής Μάνης: 

www.dimosdytikismanis.gr > Ενημέρωση – Προκηρύξεις . 

 

Παραμένουμε στη διάθεση σας  για κάθε συμπληρωματική πληροφορία   ή διευκρίνιση. 

                                                                                                                      

   

                                                                                                        Ο Δήμαρχος 

 
 
                                                                                             Δημήτριος  Γιαννημάρας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dimosdytikismanis.gr/
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Αρ. Μελέτης: 33/2020 

CPV: 71317210-8  

Κ.Α.: 30.6162.03 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η  
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 4.018,56€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 24%: 964,45€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ: 4.983,01€ 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                          

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ   

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού 

ασφαλείας για τις ανάγκες του συνολικού προσωπικού (Μόνιμοι, Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ., 

Προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ., Ναυαγοσώστες, Πυροφύλακες, λοιπά προγράμματα κ.λπ.) 

του Δήμου Δυτικής Μάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2-

6-2010) περί «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων», για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.983,01€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το 

εκτιμώμενο κόστος για το τρέχον έτος είναι 1.661,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6162.03 

του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου για το έτος 2020 ενώ για έτος 2021 είναι 

3.322,01 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. του 

επόμενου έτους.  

Η άσκηση παροχής υπηρεσιών των καθηκόντων του τεχνικού ασφαλείας θα γίνεται 

στους χώρους όπου εργάζονται υπάλληλοι (Διοικητικοί και Εργατοτεχνίτες) του 

Δήμου Δυτικής Μάνης, βάσει των πινάκων που έχουν καταρτιστεί από το Γραφείο 

Προσωπικού του Δήμου, κι ανάλογα με τη σχέση εργασίας και τον αριθμό των 

υπαλλήλων συμπεριλαμβανομένης και της πρόβλεψης πρόσληψης προσωπικού κατά 

το έτος 2020.  

Πιο συγκεκριμένα, οι χώροι όπου απασχολούνται υπάλληλοι του Δήμου Δυτικής 

Μάνης είναι το κτίριο του Δημαρχείου και του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών της 

Δ.Ε. Λεύκτρου, τα οποία εδρεύουν στην Τοπική Κοινότητα Καρδαμύλης, το Κέντρο 

Εξυπηρέτησης Πολιτών της Δ.Ε. Αβίας, το οποίο ευρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα 

Κάμπου, καθώς και οι χώροι εργασίας του συνόλου του Εργατοτεχνικού προσωπικού. 

Ο τεχνικός ασφαλείας μεριμνά για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και της 

ασφάλειας των εργαζομένων, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών 

ατυχημάτων, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την 

κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για 

την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών. 
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Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, και να λαμβάνει μέτρα που να 

εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1568/1985 (Φ.Ε.Κ. 177/Α/1985) «Υγιεινή και 

ασφάλεια των εργαζομένων» και το Π.Δ. 17/1996 (Φ.Ε.Κ.11/Α/1996) «Μέτρα για τη 

βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε 

συμμόρφωση με τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», στις επιχειρήσεις που 

απασχολούν κατά ετήσιο μέσο όρο κάτω από 50 εργαζόμενους, ο εργοδότης έχει την 

υποχρέωση να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και δύναται να επιλέξει 

μεταξύ της ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε εργαζόμενους της 

επιχείρησης ή  σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή της σύναψης σύμβασης με τις 

Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) ή συνδυασμό μεταξύ 

αυτών των δυνατοτήτων.  

Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 88555/3296/88 Κ.Υ.Α. «Υγιεινή και ασφάλεια του 

προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. 721/Β/1988) που 

κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 η εφαρμογή των διατάξεων επεκτείνεται 

και στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στους Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α/1988) 

«Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας, επίπεδο γνώσεων και 

ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες της 

παρ. 1 του άρθ. 1 του Ν.1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» 

καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας, καθώς και το 

απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του τεχνικού ασφαλείας.  

Τέλος, σύμφωνα με το Ν.3850/2010(ΦΕΚ 84/Α/2-6-2010) κυρώθηκε ο κώδικας νόμων 

για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.  

Καρδαμύλη, 28/07/2020 

              

 Θ Ε ΩΡ Η ΘΗ Κ Ε  

Η Συντάξασα Ο Δήμαρχος 

 
 

 

Άννα Νικητοπούλου Δημήτριος Γιαννημάρας 

Πολιτικός Μηχανικός  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                           

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας περιγράφονται στα άρθρα 14 και 15 του 

Ν.3850/2010. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη ενώ 

επίσης ο τεχνικός ασφάλειας έχει την υποχρέωση επίβλεψης των συνθηκών εργασίας.  

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3850/2010 ο τεχνικός ασφαλείας έχει τις εξής 

συμβουλευτικές αρμοδιότητες:   

1. Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά 

ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων 

και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός 

ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται 

και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να 

λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται στο βιβλίο 

αυτό.  

2. Πιο συγκεκριμένα, ο τεχνικός ασφάλειας:   

▪ συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και 

συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών 

διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της 

αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και 

διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας 

και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,   

▪ ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από 

τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων 

εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των 

μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των 
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ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των 

τμημάτων ή τον εργοδότη.  

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.3850/2010 προβλέπονται τα εξής, σχετικά με την 

επίβλεψη των συνθηκών εργασίας:   

1. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:  

▪ να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας 

των εργαζομένων, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των 

μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να 

επιβλέπει την εφαρμογή τους, 

▪ να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,   

▪ να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή 

παρόμοιων ατυχημάτων, 

▪ να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη 

διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων (παρ. 1 άρθρο 15 

Ν.3850/2010).  

2. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας 

έχει υποχρέωση:  

▪ να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες 

υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τους ενημερώνει και 

καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται 

η εργασία τους,   

▪ να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων 

εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας (παρ. 2 

άρθρο 15 Ν.3850/2010).  

3. Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε 

αυτόν από τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο 

ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού ασφάλειας.   
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4. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία 

απέναντι στον εργοδότη και τους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τον 

εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο 

καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού 

ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.   

5. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

➢ Ο Τεχνικός Ασφαλείας πρέπει να είναι πτυχιούχος με ειδικότητα σύμφωνα με τις 

επιτρεπόμενες ειδικότητες όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 13 του 

Ν.3850/2010, δηλαδή να έχει ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου 

Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού ή Χημικού Α.Ε.Ι. 

ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού 

Ενεργειακής Τεχνικής Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχη ειδικότητα. 

➢ Ο Τεχνικός Ασφάλειας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.3850/2010 

πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και 

τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτή:  

▪ 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.),  

▪ 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,  

▪ 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.),  
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Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους 

τεχνικούς των περιπτώσεων α ́ και β ́ της παραγράφου 1 τουλάχιστον διετή, για τους 

τεχνικούς της περίπτωσης γ  ́της παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετή και για τους 

τεχνικούς της περίπτωσης δ ́της παραγράφου 1 τουλάχιστον οκταετή (παρ. 2 άρθρο 11 

Ν.3850/2010). 

 Για τους τεχνικούς ασφάλειας που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης 

σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, 

σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.3850/2010 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 του άρθρου 11 του Ν.3850/2010 μειώνεται ως εξής: 

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

Β) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων γ ́ και δ ́ της παραγράφου 1 κατά τρία έτη. 

Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή 

πιστοποιητικά της αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφάλειας 

(παρ. 4 άρθρο 11 Ν.3850/2010).   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Ο εργοδότης, σύμφωνα με τα άρθρα 42, 43 και 45 του Ν.3850/2010, θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις υποδείξεις και τις συμβουλές του τεχνικού ασφαλείας.  

Ειδικότερα θα πρέπει: 

▪ Να λαμβάνει κάθε μέτρο που απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι 

και οι τρίτοι που παρευρίσκονται στους τόπους εργασίας από κάθε κίνδυνο που 

μπορεί να απειλήσει την υγεία ή τη σωματική τους ακεραιότητα. 

▪ Να εφαρμόζει τις υποδείξεις των τεχνικών και υγειονομικών επιθεωρητών 

εργασίας και γενικά να διευκολύνει το έργο τους μέσα στην υπηρεσία κατά τους 

ελέγχους. 

▪ Να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων. 

▪ Να λαμβάνει συλλογικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων. 
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▪ Να γνωστοποιεί στους εργαζομένους τον επαγγελματικό κίνδυνο από την 

εργασία τους. 

▪ Να ενθαρρύνει την εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας. 

▪ Να ενημερώνει τους εργαζομένους για τη νομοθεσία που ισχύει σχετικά με την 

υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και για τον τρόπο εφαρμογής της από την 

υπηρεσία. 

▪ Να καταρτίζει πρόγραμμα προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών 

εργασίας στην υπηρεσία. 

▪ Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η 

περιγραφή του ατυχήματος. 

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Για την ανάθεση των εργασιών του Τεχνικού Ασφαλείας και τον καθορισμό των 

ελάχιστων ωρών εργασίας του λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στο 

Δήμο Δυτικής Μάνης  και η κατηγορία επικινδυνότητας της εργασίας.  

Το Διοικητικό προσωπικό του Δήμου ανήκει στη Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας του 

άρθρου 10 του Ν.3850/2010 και οι ετήσιες ώρες του Τεχνικού Ασφαλείας, 

ανέρχονται για κάθε εργαζόμενο σε 0,4 (Άρθρο 21 παρ. 2 περ. 8 Ν.3850/2010) και το 

Εργατοτεχνικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι στην Καθαριότητα στη Β’ κατηγορία 

του ιδίου άρθρου του ιδίου νόμου και οι ετήσιες ώρες του Τεχνικού Ασφαλείας, 

ανέρχονται για κάθε εργαζόμενο σε 2,5 σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 περ. β’ του 

Ν.3850/2010, ως εξής: 

Δ Η Μ Ο Σ  Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ  Μ Α Ν Η Σ  

Υπηρεσιακές 

Μονάδες 
Ειδικότητες εργαζομένων 

Αριθμός 

εργαζομένων 

Συντελεστής 

επικινδυνότητας 

Ετήσιες 

ώρες 

 

 

 

 

 

Υπάλληλοι Μόνιμοι & ΙΔΑΧ 

Διοικητικοί 
14 (Γ) 0,4 x 12/12 5,60 

Υπάλληλοι Μόνιμοι ΚΕΠ 3 (Γ) 0,4 x 12/12 1,20 
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Δ Η Μ Ο Σ  Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ  Μ Α Ν Η Σ  

Υπηρεσιακές 

Μονάδες 
Ειδικότητες εργαζομένων 

Αριθμός 

εργαζομένων 

Συντελεστής 

επικινδυνότητας 

Ετήσιες 

ώρες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημοτική  

Ενότητα  

Λεύκτρου  

Απρόβλεπτο ως άνω 

Διοικητικό προσωπικό από 

διάφορες αιτίες (μετατάξεις, 

εποχικό, προγράμματα 

κοινωφελούς Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ.) 

10 (Γ) 0,4 × 8/12 2,67 

Απρόβλεπτο ως άνω 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 

από διάφορες αιτίες 

(μετατάξεις, εποχικό, 

παρατάσεις, προγράμματα 

κοινωφελούς Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ.) 

10 (Β) 2,5 x 8/12 16,67 

Υπάλληλοι Μόνιμοι & ΙΔΑΧ 

Εργατοτεχνίτες & 

Καθαριότητα 

8 (Β) 2,5 x 12/12 20,00 

Υπό πρόσληψη, 

Εργατοτεχνίτες & 

Καθαριότητα (ΙΔΑΧ) 

5 (Β) 2,5 × 12/12 12,50 

Ναυαγοσώστες 4μηνης 

σύμβασης 
3 (Β) 2,5 x 4/12 2,50 

Πυροφύλακες 4μηνης 

σύμβασης 
2 (Β) 2,5 x 4/12 1,67 

Δημοτική  

Ενότητα  

Αβίας  

Υπάλληλοι Μόνιμοι & ΙΔΑΧ 

Διοικητικοί 
5 (Γ) 0,4 × 12/12 2,00 

Υπάλληλοι Μόνιμοι ΚΕΠ 2 (Γ) 0,4 × 12/12 0,80 

Υπάλληλοι Μόνιμοι & ΙΔΑΧ 

Εργατοτεχνίτες & 

Καθαριότητα 

3 (Β) 2,5 × 12/12 7,50 

Ναυαγοσώστες 4μηνης 

σύμβασης 
3 (Β) 2,5 x 4/12 2,50 

Πυροφύλακες 4μηνης 

σύμβασης 
2 (Β) 2,5 x 4/12 1,67 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 

70 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ 

ΩΡΩΝ: 

77,28 

Άξιο είναι να σημειωθεί ότι, ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης 

του Τεχνικού Ασφαλείας για τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 50 
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άτομα είναι 75 ώρες και κυμαίνεται αναλόγως του αριθμού των εργαζομένων και των 

ωρών ανά εργαζόμενο.  

Επομένως, ο μέγιστος χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας για το σύνολο 

των εργαζομένων του Δήμου Δυτικής Μάνης είναι 77,28 ώρες και κυμαίνεται 

αναλόγως του αριθμού των εργαζομένων και των ωρών ανά εργαζόμενο. 

Σε περίπτωση αλλαγής της υφιστάμενης κατάστασης του προσωπικού ως προς τον 

αριθμό των εργαζομένων λόγω λήξης σύμβασης, αποχώρησης, διαθεσιμότητας, 

κινητικότητας κ.λπ. θα υπάρχει έγγραφη ενημέρωση.  

Καρδαμύλη, 28/07/2020 

              

 Θ Ε ΩΡ Η ΘΗ Κ Ε  

Η Συντάξασα Ο Δήμαρχος 

 
 

 

Άννα Νικητοπούλου Δημήτριος Γιαννημάρας 

Πολιτικός Μηχανικός  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                           

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ   

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και τον καθορισμό των 

ελαχίστων ωρών ετήσιας απασχόλησής τους συνυπολογίζεται ο αριθμός των 

εργαζομένων στο Δήμο Δυτικής Μάνης και η κατηγορία επικινδυνότητας της εργασίας 

τους.   

Σε κάθε περίπτωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος 

ετήσιας απασχόλησης για τον καθένα χωριστά δεν μπορεί να είναι μικρότερος των:   

▪ 25 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν μέχρι 20 άτομα,   

▪ 50 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν από 21 − 50 άτομα και   

▪ 75 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα 

(παρ. 2 αρθρ. 21 Ν.3850/2010).   

Το διοικητικό προσωπικό του Δήμου Δυτικής Μάνης ανήκει στην Γ’ Κατηγορία 

επικινδυνότητας και οι ετήσιες ώρες του Τεχνικού Ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο 

ανέρχονται σε 0,4.  

Το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι στην Καθαριότητα ανήκουν στην 

Β’ Κατηγορία επικινδυνότητας και οι ετήσιες ώρες του Τεχνικού Ασφαλείας, 

ανέρχονται για κάθε εργαζόμενο σε 2,5. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΩΡΑ 

ΑΞΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

(περιλαμβάνεται  

γραπτή εκτίμηση 

επαγγελματικού 

κινδύνου-ΓΕΕΚ) 

CPV: 71317210-8 

77,28 52,00€ 4.018,56€ 
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ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ 4.018,56€ 

Φ.Π.Α. 24% 964,45€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 4.983,01€ 

 

Επομένως, ο χρόνος απασχόλησης των 77,28 ωρών του Τεχνικού Ασφαλείας για τον 

Δήμο Δυτικής Μάνης είναι ο μέγιστος και κυμαίνεται αναλόγως του αριθμού των 

εργαζομένων και των ωρών ανά εργαζόμενο. Σε περίπτωση αλλαγής της υφιστάμενης 

κατάστασης του προσωπικού ως προς τον αριθμό των εργαζομένων λόγω λήξης 

σύμβασης, αποχώρησης, διαθεσιμότητας, κινητικότητας κ.λ.π. θα υπάρχει έγγραφη 

ενημέρωση.  

Καρδαμύλη, 28/07/2020 

 

 

   

   

              

Θ Ε ΩΡ Η ΘΗ Κ Ε  

Η Συντάξασα Ο Δήμαρχος 

  

Άννα Νικητοπούλου Δημήτριος Γιαννημάρας 

Πολιτικός Μηχανικός  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                          

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ   

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για 

τις ανάγκες του συνολικού προσωπικού (Μόνιμοι, Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ., Προγράμματα 

Ο.Α.Ε.Δ., Ναυαγοσώστες, Πυροφύλακες, λοιπά προγράμματα κ.λπ.) του Δήμου 

Δυτικής Μάνης και στις δύο Δημοτικές Ενότητές του (Δ.Ε. Λεύκτρου και Δ.Ε. Αβίας) 

για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σχετικής  σύμβασης με το 

Δήμο. 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η ανάθεση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

▪ Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)». 

▪ Του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

▪ Του N.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α’/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις». 

▪ Του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α΄/02.06.2010) «Κύρωση του κώδικα νόμων για την 

υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων». 

▪ Του άρθρου 27 του Ν.4304/23-10-2014 (ΦΕΚ 243 Α’), το οποίο αντικαθιστά 

την παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α’). Σύμφωνα με το 

ανωτέρω είναι δυνατή η σύναψη από τους ΟΤΑ δημοσίων συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών (της παρ. 2δ του άρθρου 15 του Ν.4281/2014 – ΦΕΚ 160 Α’) με 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες. 
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▪ Το Ν. 4144/2013 όσον αφορά τις διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια στην 

εργασία (άρθρο 36).  

▪ Το με αρ. πρωτ. 2456/246/29-1-2013 έγγραφο του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής 

ασφάλειας & πρόνοιας, σχετικά με την απασχόληση τεχνικού ασφάλειας σε 

επιχειρήσεις Γ κατηγορίας.  

▪ Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α’/21.06.1988) Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης 

τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα 

τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του 

άρθρου 1 παραγράφου 1 του ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων».  

▪ Το με αρ. πρωτ. 131289/1988 έγγραφο του Υπ. Εργασίας σχετικά με 

ανακοίνωση δημοσίευσης του π.δ. 294/88 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης 

τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα 

τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του 

άρθρου 1 παραγράφου 1 του ν.1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων».  

▪ Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α’/18.10.1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων» όπως συμπληρώνεται από τις διατάξεις του Ν. 3144/2003,  για 

την Υγιεινή και ασφάλεια των Εργαζομένων. 

▪ Το Π.Δ. 17/1996 (Φ.Ε.Κ 11/Α’/1996) «Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας 

και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις 

οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK». 

▪ Την Κ.Υ.Α. αριθμ. 88555/3293/30.09.1988 (ΦΕΚ 721/Β’/04.10.1988) 

«Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των 

Ο.Τ.Α.». 

▪ Του άρθρου 29 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/05-08-2011). 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι: 

▪ Τεχνική Περιγραφή 

▪ Τεχνικές Προδιαγραφές 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=9596
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=2460
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=9631
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=2171
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▪ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

▪ Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΥ 

Ο τεχνικός ασφαλείας οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες που αναγράφονται στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ 

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης οφείλει μέσω των Υπηρεσιών του να εξοφλήσει το 

συμφωνημένο τίμημα. Επιπρόσθετα, είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των 

μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της 

ανατιθέμενης εργασίας. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του 

καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 

γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά 

που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο 

εντολέας δεν είναι υπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, ατύχημα, αιφνίδια 

ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία 

υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον 

εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος 

για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας 

βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 

προσαρμοζόμενος ανάλογα.  
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ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

Οι συμφωνηθείσες τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο 

ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

Στο ποσό της ωριαίας αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο 

φόροι και βάρη. Η ωριαία αμοιβή δεν υπόκειται σε καμιά αναθεώρηση για 

οποιονδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την 

διάρκεια ισχύος της εντολής. 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το σύνολο της αμοιβής του αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας δεν μπορεί να 

υπερβεί την οικονομική του προσφορά. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους 

ισχύοντες φόρους, τέλη και κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α.. 

Η αμοιβή δύναται να καταβληθεί συνολικά με τη λήξη της σύμβασης είτε τμηματικά 

ανά μήνα ανάλογα με την πρόοδο της παροχής υπηρεσιών και αφού προσκομιστούν 

στο Δήμο από τον εντολοδόχο τα νόμιμα παραστατικά. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες 

τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται από τη νομοθεσία. 

Η πληρωμή θα διενεργείται απολογιστικά, έναντι των ωρών που πραγματικά παρείχε 

για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και βάσει του πραγματικού αριθμού του προσωπικού 

του Δήμου, με ένταλμα που θα εκδοθεί μετά τη βεβαίωση καλής και εμπρόθεσμης 

εκτέλεσης, και την έκδοση του τιμολογίου, καθώς και την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται.   

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαρτήτως 

τους ισχύοντες φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και 

κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πλην του 

Φ.Π.Α.. 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 

και οι λοιπές ισχύουσες διατάξεις. 
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Καρδαμύλη, 28/07/2020 

 

 

   

   

              

Θ Ε ΩΡ Η ΘΗ Κ Ε  

Η Συντάξασα Ο Δήμαρχος 

  

Άννα Νικητοπούλου Δημήτριος Γιαννημάρας 

Πολιτικός Μηχανικός  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ   

 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΩΡΑ 

ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

(περιλαμβάνεται  

γραπτή εκτίμηση 

επαγγελματικού 

κινδύνου - ΓΕΕΚ) 

CPV: 71317210-8 

77,28   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ  

 

                                           Καρδαμύλη,    /   /2020 

             …………………………………………………………   
                                                      (Τόπος και  ημερομηνία)          

                 Ο/Η  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ    

 

 
                       

 

 
   ………………………………………………………………………………..     

 (Ονοματεπώνυμο υπογράφων & σφραγίδα επιχείρησης)                                                                                                                

   (σφραγίδα – υπογραφή) 

 

 

 


