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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόµενους 
του ∆ήµου Κοµοτηνής  για διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης µε 
το ∆ήµο. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ. 177/Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων» και το Προεδρικό ∆ιάταγµα 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 ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. 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 ∆ηµόσιο, τα Νοµικά 
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 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  6.600,00€ (συµπ ΦΠΑ 23%) για τον Τεχνικό 
Ασφαλείας η οποία θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµοτικούς πόρους µε Κ.Α. 00.6117.03  
  
 
Η ανάθεση εργασιών θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 28/80 και του 
Ν.3463/2006. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
Α. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 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 ∆/νσεων και των 
Τµηµάτων ή τη διοίκηση του ∆ήµου. 
 
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 Π∆ 294/88 
(Ν.3850/2010). 
 
∆. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 
 
Οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται από το άρθ. 7 του Π∆ 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 ∆ήµου, 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 ∆ήµο τα νόµιµα παραστατικά. 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 00.6117.03 του προϋπολογισµού του 
∆ήµου µας έτους 2015. 
 
ΣΤ. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ. 
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 12 µηνών και για 
το σύνολο των εργαζοµένων του ∆ήµου Κοµοτηνής . 
 
Για την ανάθεση εργασιών Τεχνικού Ασφαλείας και τον καθορισµό των ελάχιστων ωρών 
εργασίας του λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των εργαζοµένων στο ∆ήµο και η κατηγορία 
επικινδυνότητας της εργασίας. 
 
Το διοικητικό προσωπικό του ∆ήµου 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 ∆ήµο: 
 
196 εργαζόµενοι µόνιµοι (  116 διοικητικοί & 80 εργατοτεχνίτες) και  
Ι∆ΑΧ  49 άτοµα( 22 διοικητικοί & 27 εργατοτεχνίτες) 
 
Απαιτούµενες ώρες παρουσίας του Τεχνικού Ασφαλείας για 12 µήνες 
138 (116+22) εργαζόµενοι – διοικητικοί X 0,4 = 55.2 + 107 (80+27) εργαζόµενοι –
εργατοτεχνίτες X 2,5 = 267,50 
 
ΣΥΝΟΛΟ: 55,2+267,5 = 322,70 ώρες 
 
Σε περίπτωση που το προσωπικό του ∆ήµου 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 

          ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
    ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1.  Εργασία Τεχνικού Ασφαλείας  Ώρες  322,70 16,63€ 5.366,50  € 

      
       ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ                5.366,50  € 
        ΦΠΑ 23%                1.234,29 € 
 
       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ               6.600,79 € 
 

Κοµοτηνή   07-07-2015 
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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 Π@ 28/80 
•  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 δώδεκα (12) µηνών   από την 
υπογραφή της σύµβασης. 
 
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 ∆ήµος 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. 
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