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Αριθμός Μελέτης : 19/2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.138,15 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΕΝΙΚΑ
Η μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόμενους
του Δήμου Κομοτηνής δύο ετών, για τα έτη 2018 και 2019, από την υπογραφή της σύμβασης με
το Δήμο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ. 177/Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζομένων» και το Προεδρικό Διάταγμα 17/1996 (Φ.Ε.Κ. 11/Α/1996) «Μέτρα για την 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 πάνω από 50
εργαζόμενους, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.
Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 88555/3296/88 ΚΎ.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.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 294/1988(ΦΕΚ 138/Α/1988)
«Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας, επίπεδο
γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του
άρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» καθορίζονται οι ώρες
απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού Εργασίας, καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο
γνώσεων του Τεχνικού Ασφαλείας.
Τέλος σύμφωνα με το Ν.3850/2010(ΦΕΚ 84Α/2-6-2010) κυρώθηκε ο κώδικας νόμων για την
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 13.014,64 € (συμπ ΦΠΑ 24%) για τον Τεχνικό
Ασφαλείας η οποία θα χρηματοδοτηθεί από Δημοτικούς πόρους με Κ.Α. 00.6117.03 , που βαρύνουν
τον προϋπολογισμό του έτους 2018 και του έτους 2019.
Η ανάθεση εργασιών θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις άρθ. 6 και 7 Ν.1586/85 o Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει στον εργοδότη
υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της
εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφαλείας
καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας.
Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ'
αυτό το βιβλίο.
Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφαλείας:
α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των
εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων λειτουργικών 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 των
λειτουργικών διαδικασιών.
β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους,
καθώς και των διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και
επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των
ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των Δ/νσεων και των Τμημάτων
ή τη διοίκηση του Δήμου.
Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση:
α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να
προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους,
β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,
γ) 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,
δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση
ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει
υποχρέωση:
α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της

εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που
συνεπάγεται η εργασία τους,
β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των
εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.
Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα προσόντα του Τεχνικού Ασφαλείας καθορίζονται από τα άρθ. 5 και 8 του Ν 1586/85
αντίστοιχα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3144/2003 και με το Ν.3850/2010.
Γ. ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης, η κατανομή του χρόνου αυτού κατά μήνα καθώς
και το ωράριο απασχόλησής του καθορίζονται από τις διατάξεις του ΠΔ 294/88 (Ν.3850/2010).
Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται από το άρθ. 7 του ΠΔ 17/18-1 -1996(ΦΕΚ 11Α)
«Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις
οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ».
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων του Τεχνικού
Ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του Δήμου, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας που θα κατατεθεί
στην Επιθεώρηση Εργασίας.
Κατά τις επισκέψεις αυτές ο Τεχνικός Ασφαλείας θα έχει επαφές με τον υπεύθυνο που θα
οριστεί σε κάθε εγκατάσταση, όπου θα συζητούνται τα παραπάνω θέματα και θα γίνονται σχετικές
υποδείξεις.
Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή δύναται να καταβληθεί συνολικά με τη λήξη της σύμβασης είτε τμηματικά αφού
προσκομιστούν στο Δήμο τα νόμιμα παραστατικά.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 00.6117.03 του προϋπολογισμού του έτους 2018
και του έτους 2019 του Δήμου Κομοτηνής .
ΣΤ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
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Ο προϋπολογισμός αφορά τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας για διάστημα δύο ετών, για τα έτη 2018
και 2019, από την υπογραφή της σύμβασης με τον Δήμο και για το σύνολο των εργαζομένων του
Δήμου Κομοτηνής .
Για την ανάθεση εργασιών Τεχνικού Ασφαλείας και τον καθορισμό των ελάχιστων ωρών
εργασίας του λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στο Δήμο και η κατηγορία
επικινδυνότητας της εργασίας.
Το διοικητικό προσωπικό του Δήμου ανήκει στη Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας και οι
ετήσιες ώρες του Τεχνικού Ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο είναι 0,4.
Το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα ανήκουν στην
κατηγορία Β’ και οι ετήσιες ώρες του Τεχνικού Ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο είναι 2,5.
Αριθμός εργαζομένων στο Δήμο:
191 εργαζόμενοι μόνιμοι ( 142 διοικητικοί & 49 εργατοτεχνίτες) και
ΙΔΑΧ 44 άτομα( 24 διοικητικοί & 20 εργατοτεχνίτες)
ΙΔΟΧ 66 άτομα (6 διοικητικοί & 60 εργατοτεχνίτες)
Απαιτούμενες ώρες παρουσίας του Τεχνικού Ασφαλείας για 12 μήνες
172 (142+24+6) εργαζόμενοι – διοικητικοί X 0,4 = 68,8
129 (49+20+60) εργαζόμενοι –εργατοτεχνίτες X 2,5 = 322,5
ΣΥΝΟΛΟ: 68,8 + 322,5 = 391,30 ώρες
Σε περίπτωση που το προσωπικό του Δήμου θα αυξηθεί κατά ποσοστό 15% (επί του
υπολογισθέντος στη μελέτη), το κόστος υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας θα παραμείνει το ίδιο. Σε
διαφορετική περίπτωση το κόστος θα αναπροσαρμοσθεί με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και την
προσφερθείσα τιμή/ώρα.
Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται με έγγραφο για την αύξηση του προσωπικού.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
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ΣΥΓΓΡΑΦΗΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής
Αντικείμενο αυτής της παροχής υπηρεσίας είναι η «παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας».
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
•

των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

•

την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

•

το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

•

του Ν.4412/2016

•

την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ

1291/11.08.2010 τεύχος Β)
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Προϋπολογισμός μελέτης
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη
Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας
Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή
της σύμβασης και συγκεκριμένα από την λήξη της ήδη υπάρχουσας σύμβασης, ΑΔΑΜ:
17SYMV006073132 (ήτοι από 20/02/2018 έως και την 31/12/2019).
Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
Ο ανάδοχος εργολάβος οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες που αναγράφει στον
αναλυτικό προϋπολογισμό της μελέτης.
Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα
Ο Δήμος οφείλει μέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το συμφωνημένο τίμημα.

Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι
αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης
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 είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού,
πόλεμος, 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.
Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και
βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία
και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Άρθρο 9ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως
τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων
ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 10ο : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΔ/ΝΣΗΣ
ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

