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I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα µελέτη συντάσσεται για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας του ΝΠ∆∆
«Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής.
Ο Προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται συνολικά στο ποσό 1.302,00 € (συµπερ. ΦΠΑ 24%) για
δώδεκα µήνες (από Ιανουάριος 2018 έως ∆εκέµβριο 2018).
Η ∆απάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό οικον. έτους 2018, και συγκεκριµένα τον Κ.Α. 00.6117.04
µε τίτλο «Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελµατία» όπου έχει εγγραφεί επαρκής πίστωση.
Ο ανάδοχος της εργασίας θα εκδίδει τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, για τις παρεχόµενες υπηρεσίες
ανά τρίµηνο και συγκεκριµένα στο τέλος έκαστου τριµήνου.
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει λαµβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
1. Το Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α/85), «Υγιεινή & Ασφάλεια των εργαζοµένων»,
2. Το Π∆ 294/88 (ΦΕΚ 138/Α/88), «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τ.Α. και γιατρού εργασίας, επίπεδο
γνώσεων και ειδικότητα Τ.Α. κ.λ.»,
3. Το Π∆ 17/96 (ΦΕΚ 11/Α/96), «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας & υγείας των εργαζοµένων κατά την
εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ & 91/383/ΕΟΚ»,
4. Το Π∆ 159/99 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99), «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων κλ. (τροποποίηση του Π∆ 17/96),
5. Το Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/8-5-2003), «Κοινωνικός ∆ιάλογος για την κοινωνική προστασία και άλλες
διατάξεις»,
6. Την ΚΥΑ 88555/3293/88 (ΦΕΚ 721/Β/88), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 89, «Προώθηση της
απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης & άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 79/Α/89), επεκτείνει τα
παραπάνω που αφορούν στην υγιεινή & ασφάλεια της εργασίας περιλαµβάνοντας το προσωπικό του
∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. & των ΟΤΑ»,
7. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ.) όπως ισχύουν
9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
Επίσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ & 91/383/ΕΟΚ, στις επιχειρήσεις που απασχολούν
κατά ετήσιο µέσο όρο πάνω από 50 εργαζόµενους, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί στις
υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας και δύναται να επιλέξει µεταξύ των περιπτώσεων
ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας ή και ιατρού εργασίας: α) σε εργαζόµενους στην επιχείρηση
ή β) σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή γ) σύναψης σύµβασης µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και
Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) ή δ) συνδυασµό µεταξύ αυτών των δυνατοτήτων.
∆εδοµένου ότι στο Ν.Π. δεν υπηρετεί προσωπικό αντίστοιχων κλάδων και µε ανάλογες γνώσεις η
υπηρεσία πρέπει να αναθέσει τα ανωτέρω καθήκοντα σε εξωτερικούς συνεργάτες.
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ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθ. 6 και 7 Ν.1568/85
Ο τεχνικός ασφάλειας 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 ασφάλειας 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 ασφάλειας:
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 τµηµάτων ή τη διεύθυνση του ∆ήµου.
Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας 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.
∆) 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 ασφάλειας 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 Ν 1568/85 αντίστοιχα όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν.3144/2003
Τεχνικός ασφάλειας: α) Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. Μηχανολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Χηµικός
Μηχανικός, Χηµικός και β) Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι Τµήµατος Μηχανολογίας ή τµήµατος Ηλεκτρολογίας, ή
τµήµατος Ενεργειακής τεχνικής
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Γ. ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης, η κατανοµή του χρόνου αυτού κατά µήνα καθώς και το
ωράριο απασχόλησής τους καθορίζονται από τις διατάξεις του Π∆ 294/88
∆. 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 και της υγείας 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 των στελεχών του Τεχνικού
Ασφαλείας σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ν.Π.∆.∆., 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.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ του ΝΠ∆∆ΚΕ.ΜΕ.Α. ∆ήµου
Κοµοτηνής

Ιωάννης Γκαράνης

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταµένη ∆/νσης

Μαρία Μερέτη
ΠΕ ∆ιοικητικού
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2-6-2010) « Κύρωση του κώδικα νόµων για την
υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, οι ετήσιες ώρες απασχόλησης του γιατρού εργασίας και του
τεχνικού ασφάλειας στο ΝΠ∆∆ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής καθορίζονται ως
εξής:
Τεχνικός ασφάλειας
α/α

Ειδικότητες εργαζοµένων

1

∆ιοικητικοί & κλπ ειδικότητες που
απασχολούνται στη ∆ιεύθυνση, στα
Προγράµµατα, στα ΚΑΠΗ και στους
Παιδικούς Σταθµούς

Αριθµός
εργαζοµένων
103

Συντελεστής
επικινδυνότητας

Ετήσιες ώρες

0,4 (κατηγ. Γ΄)

Σύνολο

41,20
41,20

Σύµφωνα όµως, µε το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν.3850/2010, ο ελάχιστος πραγµατικός χρόνος ετήσιας
απασχόλησης για τον τεχνικό ασφαλείας δεν µπορεί να είναι µικρότερος των 75 ωρών ετησίως για
επιχειρήσεις, που απασχολούν περισσότερα από 50 άτοµα.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ώρες

Τιµή ώρας

75

14,00 €

ΚΟΣΤΟΣ
(χωρίς
Φπα)
1050,00€
ΣΥΝΟΛΟ:

ΚΟΣΤΟΣ
(µε φπα)
1302,00 €
1302,00 €

Σε περίπτωση που το προσωπικό του Ν.Π.∆.∆. θα αυξηθεί κατά ποσοστό 15% (επί του
υπολογισθέντος στη µελέτη), το κόστος υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας 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.
Σε περίπτωση κατάργησης του Νοµικού Προσώπου η σύµβαση λύνεται αυτοδικαίως.
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ΠΕ ∆ιοικητικού
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