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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αμφιλοχία    11-5-2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                      Αριθμ. Πρωτ:  - 3572  - 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                             ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληροφορίες : Μπιστιντζάνου Αλεξ. 
Τηλ: 2642360445 
                                                                                          

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ :  84 / 2020 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελέτης για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες 

Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου Αμφιλοχίας για ένα έτος από την 

υπογραφή της σύμβασης » συνολικού προϋπολογισμού # 5.620,92 €#  
 

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθ 58 παρ 1 του "N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης 
όπως ισχύει σήμερα 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας  Δήμων και Κοινοτήτων ) όπως ισχύει 
σήμερα 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και ιδιαιτέρως 
τα άρθρα 116,118 και 120 

4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 14 του Ν.4071/2012 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

26 του Ν. 4585/18 (ΦΕΚ 216/24.12.2018 τεύχος Α’). 
6. Την τήρηση των  διατάξεων  των άρθ. 1& 7 του Ν.2690/1999 και των άρθρων 14 & 58 του Ν. 

3852/2010 για τον έλεγχο του κωλύματος και του ασυμβίβαστου 
7. Την εξειδικευμένη πίστωση που έχει γραφτεί στους Κ.Α. : 10-6142.006 Δαπάνη για εξωτερικό 

συνεργάτη-τεχνικό ασφαλείας 
8. Το πρωτογενές αίτημα από 5/5/2020 (ΑΔΑΜ:20REQ006653074) του τμήματος προμηθειών 
9. Το υπ. αριθμ. 3362 / 5-2-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη 
10. Την υπ. αριθμ. Α-474/2020 (Αριθμ πρωτ. 3386/6-5-2020),  (ΑΔΑ:966ΩΩΨΞ-ΟΑ8) απόφαση 

πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης ποσού  5.620,92 ευρώ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση - 
ψήφιση της πίστωσης (ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ006686310) 

11. Την αριθμ 12/2020   μελέτη του Τμήματος  Προμηθειών   
  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
Α. Την έγκριση της μελέτης  αριθμ 12/ 3-3-2020 Υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού 

Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου Αμφιλοχίας» συνολικού προϋπολογισμού # 

5.620,92 €# που συνέταξε το Τμήμα  Προμηθειών  
 Β. Την διενέργεια της προμήθειας/υπηρεσίας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

Ο Δήμαρχος 

Γεώργιος Κατσούλας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

Ταχ. Δ/νση : Γ. Στράτου  
Ταχ. Κώδικας : 30500 
Πληροφορίες : Μπιστιντζάνου Αλεξ  
Τηλέφωνο 2642360445 
Fax 2642360414 

  Εmail: mpistintzanou_     

    ty@1257.syzefxis.gov.gr 
 

 

 
Αμφιλοχία   3/3/2020 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 12 /2020 

Υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού 
Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου 
Αμφιλοχίας για ένα έτος από την υπογραφή της 
σύμβασης » 

 
CPV:71317210-8 

«Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας 
και ασφάλειας»  
 

 

 
 
 
 
 

 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Συνολική καθαρή αξία αμοιβής 4.533,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 1.087,92€ 

Συνολική αμοιβή (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)               5.620,92€ 

 
 
 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Ταχ. Δ/νση : Γ. Στράτου  
Ταχ. Κώδικας : 30500 
Πληροφορίες : Μπιστιντζάνου Αλεξ  
Τηλέφωνο 2642360445 
Fax 2642360414 

  Εmail: mpistintzanou_     

    ty@1257.syzefxis.gov.gr  

 

 
Αμφιλοχία   3/3/2020 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 12/2020 

Υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού 
Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου 
Αμφιλοχίας » 

 
CPV:71317210-8 

«Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας 
και ασφάλειας»  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η μελέτη αυτή αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, για  χρονικό 

διάστημα που αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης για ένα έτος και έως 151,10 ώρες 

και για το σύνολο των εργαζομένων του Δήμου Αμφιλοχίας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και 

την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α'/02.06.2010), «στις επιχειρήσεις που 

απασχολούν πενήντα (50) και άνω εργαζόμενους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να 

χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας». 

Στο άρθρο 9, παρ. 1 του ίδιου Νόμου ορίζεται ότι «ο εργοδότης δύναται να επιλέξει  

μεταξύ της ανάθεσης των καθηκόντων Ιατρού Εργασίας σε εργαζόμενους στην επιχείρηση 

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

Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.)». 

 Για όλα τα παραπάνω ο Δήμος Αμφιλοχίας προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες υπηρεσίας 

Τεχνικού Ασφαλείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες, 

όπως προβλέπεται και από την σχετική ισχύουσα νομοθεσία και η δαπάνη  θα βαρύνει τον 

ΚΑ   10-6142.006 του  προϋπολογισμού  των ετών   2020 και 2021 ως εξής: 

Έτος 2020 : 3.747,28 Ευρώ  

Έτος 2021 : 1.873,64  Ευρώ 

 

Άρθρο 1. Νομοθετικό πλαίσιο: 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από: 

1.1. Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», 
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1.2. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 

εδ. 2 άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), 

1.3. Κ.Υ.Α. αριθμ. 88555/3296/88 «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των 

Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ 721 Β΄) και άρθρο 39 Ν. 1836/1989. 

1.4. Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και 

γιατρού εργασίας…». 

1.5. Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11 Α΄) «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» 

1.6. Άρθρο 9 του Ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και 

την κοινωνική προστασία…» 

1.7. Ν. 3850/2-6-2010 (ΦΕΚ 84 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια 

των Εργαζομένων» 

1.8. Άρθρο 27 του Ν. 4304/23-10-2014 (ΦΕΚ 234 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, εφόσον ο φορέας δεν 

διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής, 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. 

 
Άρθρο 2. Προσόντα ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

2.1. Ο τεχνικός ασφαλείας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα (εναλλακτικά): 

2.1.1. Πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

(ΑΕΙ), του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού κι επιπλέον κάθε άλλη ειδικότητα ΑΕΙ που 

το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία 

του Δήμου Αμφιλοχίας καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.). 

2.1.2. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του 

εξωτερικού που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την 

παραγωγική διαδικασία του Δήμου Αμφιλοχίας , καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος, 

όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

2.1.3. Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), του εσωτερικού ή ισότιμων 

σχολών του εξωτερικού, ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των κέντρων 

ανωτέρας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), Τμήματος 

Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας και Ενεργειακής Τεχνικής κι επιπλέον κάθε άλλη ειδικότητα 

ΤΕΙ που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική 

διαδικασία του Δήμου Αμφιλοχίας . 

2.2. Προϋπηρεσία που υπολογίζεται από την απόκτηση πτυχίου για τους τεχνικούς των 
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περιπτώσεων 2.1.1. και 2.1.2. τουλάχιστον διετή και για τους τεχνικούς της παραγράψου 

2.1.3. τουλάχιστον πενταετή. 

2.3 Για τους τεχνικούς ασφάλειας 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 2.1.1. και 2.1.2. κατά ένα (1) έτος. 

Β) για τους τεχνικούς της περίπτωσης 2.1.3. κατά τρία (3) έτη. 

2.4. Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή σχετικά 

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

2.5. Ο τεχνικός ασφαλείας υπάγεται απ’ ευθείας στη διοίκηση του Δήμου(Δήμαρχο 

Αμφιλοχίας). 

Οι ειδικότητες για την ανάθεση των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε άτομα με τα 

ανωτέρω προσόντα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο σχετικό πίνακα 

του άρθ.13 του Ν.3850/2010 και σύμφωνα πάντα με τις δραστηριότητες του Δήμου. 

2.6 Η ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο σε 

Τεχνικούς Ασφάλειας, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην Ηλεκτρονική βάση 

καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ- ΣΕΠΕ. 

 
Άρθρο 3. Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

3.1. Ο τεχνικός ασφαλείας 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 που πηγάζουν από την εφαρμογή της σχετικής 

ισχύουσας νομοθεσίας. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφαλείας καταχωρεί σε ειδικό 

βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση 

Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπόγραφα των υποδείξεων 

που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 

3.2 Ειδικότερα, ο τεχνικός ασφαλείας: 

3.2.1. 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. 

3.2.2. Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων 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 ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους 
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προϊσταμένους των τμημάτων και  την Δ/νση του Δήμου . 

3.2.3. Θα αναλάβει την εκπόνηση της επικαιροποίησης της υπάρχουσας μελέτης 

εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου. 

 
Άρθρο 4. Επίβλεψη συνθηκών εργασίας 

4.1. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση: 

4.1.1. 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, 

4.1.2. Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας. 

4.1.3. 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. 

4.1.4. Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για την 

διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. 

4.2. Για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στο Δήμο Αμφιλοχίας ο 

Τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση: 

4.2.1. Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στο Δήμο Αμφιλοχίας  να τηρούν τους κανόνες 

υγείας και ασφάλειας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του 

επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους. 

4.2.2. Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των 

εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας. 

4.2.3. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία 

απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. 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. 

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

4.2.5. Ο τεχνικός ασφαλείας συνεργάζεται με τον ιατρό εργασίας κατά το άρθρο 20 το 

Ν.3850/2010. 

 
Άρθρο 5. Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) 

Οι ΕΞ.Υ.Π.Π., προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας και Ιατρού 

Εργασίας, πρέπει να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη επιστημονική 

εξειδίκευση και σε ικανό αριθμό, καθώς επίσης τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό, ώστε να 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό αυτόν και για καθεμία 

από τις επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται. 

Όταν οι επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται οι ΕΞ.Υ.Π.Π. δεν διαθέτουν τα 

απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, όπως για τη 

διενέργεια μετρήσεων, εξετάσεων κ.λπ., οι ΕΞ.Υ.Π.Π. μπορούν να διαθέτουν δικά τους 
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μέσα ή εξοπλισμό. Στην περίπτωση αυτή γίνεται σχετική αναφορά στη γραπτή σύμβαση. 

Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να τηρούν φακέλους για καθεμία επιχείρηση, με την οποία 

συμβάλλονται. Στους φακέλους καταχωρούνται αντίγραφα κάθε υπόδειξης, έρευνας, 

μέτρησης ή εξέτασης που σχετίζεται με την επιχείρηση. Οι καταχωρήσεις αυτές πρέπει να 

καταγράφονται από την ΕΞ.Υ.Π.Π. και στα βιβλία, τα οποία υποχρεούται να τηρεί η 

επιχείρηση. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. τηρούν αναλυτικά δελτία παρουσίας κάθε τεχνικού ασφάλειας και 

ιατρού εργασίας με το χρόνο απασχόλησης τους σε κάθε επιχείρηση, συγκεντρωτικό 

πίνακα των οποίων υποβάλλουν στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου. Επίσης συντάσσουν 

ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων την οποία υποβάλλουν στην παραπάνω Γενική Διεύθυνση 

το πρώτο δίμηνο κάθε έτους. 

Ανάλογες υποχρεώσεις με αυτές της προηγούμενης παραγράφου έχουν και τα άτομα εκτός 

των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας. 

Το προσωπικό της ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούται να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο, που αφορά 

τόσο την ίδια όσο και την επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται. 

Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας 

κάθε στοιχείο που τους ζητείται, για να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με βάση τη σχετική σύμβαση. 

 
Άρθρο 6. Χρόνος απασχόλησης ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 

Ο τεχνικός ασφαλείας θα επισκέπτεται τους εργαζόμενους του Δήμου στους χώρους 

εργασίας όπως αυτοί θα έχουν προσδιοριστεί, συμπληρώνοντας σε ετήσια βάση την 

ελάχιστη παρουσία που επιβάλει ο Νόμος. 

Το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, ανήκουν στην 

κατηγορία Β΄ επικινδυνότητας του άρθρου 21 παρ. 2 περ. 8 του Ν. 3850/2010 και οι 

ετήσιες ώρες ανέρχονται για κάθε εργαζόμενο σε 2,5 ώρες ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι 

ανήκουν στην κατηγορία Γ’ και οι ετήσιες ώρες του Τεχνικού Ασφαλείας για κάθε 

εργαζόμενο είναι 0,4 ώρες. 

   Αμφιλοχία   3 /3/2020 

Συντάχθηκε   Θεωρήθηκε   
 
 
 
 
 

Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα  
ΠΕ Διοικητικός   

 
 
 
 
 

Ζαμπάρας Δημήτριος 
Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

Ταχ. Δ/νση : Γ. Στράτου  
Ταχ. Κώδικας : 30500 
Πληροφορίες : Μπιστιντζάνου 
Αλεξ  Τηλέφωνο 2642360445 
Fax 2642360414 

  Εmail: mpistintzanou_     

    ty@1257.syzefxis.gov.gr  

 

 
Αμφιλοχία   3/3/2020 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 12 /2020  

Υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού 
Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου 
Αμφιλοχίας » 

 
CPV:71317210-8 

«Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας 
και ασφάλειας»  
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Ο προϋπολογισμός αφορά τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, για το χρονικό διάστημα που 

αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης για ένα έτος (2020-2021) 

Για την ανάθεση εργασιών Τεχνικού Ασφαλείας και τον καθορισμό των ελάχιστων ωρών 

εργασίας του λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στις Υπηρεσίες του Δήμου και η 

κατηγορία επικινδυνότητας της εργασίας. 

Το εργατοτεχνικό προσωπικό ανήκει στην κατηγορία Β’ και οι ετήσιες ώρες του Τεχνικού 

Ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο είναι 2,5 h ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι ανήκουν στην 

κατηγορία Γ’ και οι ετήσιες ώρες του Τεχνικού Ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο είναι 0,4 h: 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

Α 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΜΟΝΙΜΗΣ - 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΑΝΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 

ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

1 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β 33 2,5 

82,50 

2 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γ 12 0,4 

4,80 

3 

Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ , 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β 8 2,5 

20,00 

4 

Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ , 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ 24 0,4 

9,60 

5 

Δ/ΝΣΗ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  Γ 2 0,4 

0,80 
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ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  
ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΟΝΙΜΟ- 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ   79   

117,70 

Β 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΙΔΟΧ ΚΑΤΆ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ  

ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΑΝΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 

ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΙΔΟΧ (ΚΑΤΆ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 

6 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 
(8 ΜΗΝΕΣ) Β 35 2,5 87,50 21,50 

7 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 
(8 ΜΗΝΕΣ) Γ 50 0,4 20,00 5,00 

8 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 
(2 ΜΗΝΕΣ) ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ Β 10 2,5 25,00 4,50 

9 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 
(2 ΜΗΝΕΣ) ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ Γ 35 0,4 14,00 2,40 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  
ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 
ΣΧΕΣΗ ΙΔΟΧ   130   117,70 33,40 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  
ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  Α+Β   209     151,10 

  

ΚΟΣΤΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ         30,00 

  ΣΥΝΟΛΟ          4.533,00 

  ΦΠΑ 24%         1.087,92 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ          5.620,92 

             
Οι ώρες απασχόλησης των ωρών  για το προσωπικό με σύμβαση ΙΔΟΧ είναι κατά προσέγγιση   σύμφωνα με 
το προσωπικό που απασχολείται σήμερα και κατά αναλογία για τους μήνες που αντιστοιχεί στο επόμενο 
12μηνο, 3 μήνες περίπου  για το προσωπικό με 8μηνη σύμβαση με το πρόγραμμα της Κοινωφελούς 
Απασχόλησης και 2 μήνες για το προσωπικό που θα απασχοληθεί τους καλοκαιρινούς μήνες στην Παιδική 
Εξοχή Μπούκας . 
Στην ωριαία αποζημίωση έχει υπολογιστεί το κόστος της μετακίνησης του Τεχνικού Ασφαλείας στους 
διαφορετικούς χώρους απασχόλησης των εργαζομένων  του Δήμου Αμφιλοχίας . 
 
Σε περίπτωση που το προσωπικό του Δήμου θα αυξηθεί κατά ποσοστό 10% (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. 
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   Αμφιλοχία   3 /3/2020 

Συντάχθηκε   Θεωρήθηκε   
 

 
Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα  

ΠΕ Διοικητικός   

 
 

Ζαμπάρας Δημήτριος 
Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός   

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής 

Αντικείμενο αυτής της μελέτης είναι η ανάθεση υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, για το 

χρονικό διάστημα που αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης για ένα έτος και για το 

σύνολο των εργαζομένων του Δήμου Αμφιλοχίας . 

 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 
εδ. 2 άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), 

 

3. Κ.Υ.Α. αριθμ. 88555/3296/88 «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των 

Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ 721 Β΄) και άρθρο 39 Ν. 1836/1989. 

4. Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και 

γιατρού εργασίας…». 

5. Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11 Α΄) «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» 

6. Άρθρο 9 του Ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της 

απασχόλησης και την κοινωνική προστασία…» 

7. Ν. 3850/2-6-2010 (ΦΕΚ 84 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια 

των Εργαζομένων» 

8. Άρθρο 27 του Ν. 4304/23-10-2014 (ΦΕΚ 234 Α΄), το οποίο αντικαθιστά την παρ. 10 του 

άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄). 

9. Παρ. 2δ του άρθρου 15 του Ν. 4281/2014 – ΦΕΚ 160 Α΄) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες. 

10. Άρθρο 29Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) με το οποίο προστέθηκε παράγραφος 5 στο 

άρθρο 7 του Ν. 3418/2005 (ΦΕΚ 287 Α΄) και παράγραφος 2Α στην παρ. 2 του άρθρου 16 

του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α΄). 

 
Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία 

1. Τεχνική Έκθεση 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

3. Συγγραφή υποχρεώσεων 
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Άρθρο 4ο: Συμβατικά στοιχεία 

Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί για το χρονικό διάστημα που αρχίζει από την υπογραφή της 

σύμβασης για ένα έτος  κατά εκτίμηση   151,10 ώρες. 

 
Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου 

Ο ανάδοχος των υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες που 

αναγράφονται στην παρούσα μελέτη και πηγάζουν από την εφαρμογή της σχετικής 

ισχύουσας νομοθεσίας, στα πλαίσια επισκέψεών του σε όλες τις εγκαταστάσεις των 

υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας που θα καταρτιστεί και θα 

αποσταλεί στην Επιθεώρηση Εργασίας. Θα συνεργάζεται με τον Ιατρό εργασίας και με τον 

υπεύθυνο κάθε Δ/νσης του Δήμου και των εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ., όπου θα συζητούνται 

θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και θα γίνονται οι σχετικές υποδείξεις. 

 
Επίσης θα αναλάβει την εκπόνηση της επικαιροποίησης της μελέτης εκτίμησης 

επαγγελματικού κινδύνου. 

 
Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του Δήμου Αμφιλοχίας  

Ο Δήμος Αμφιλοχίας οφείλει να λαμβάνει και να τηρεί μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας 

και της υγείας των εργαζομένων, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις. Επίσης, 

οφείλει μέσω των υπηρεσιών του να εξοφλήσει το συμφωνημένο τίμημα. 

Άρθρο 7ο: Τρόπος πληρωμής 

 
     Η αμοιβή δύναται να καταβάλλεται τμηματικά  σε τέσσερις  (4) δόσεις  με την πρόοδο της 
εργασίας  ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης και εξοφλείται με την ολοκλήρωσή της ως εξής:  
- Μέχρι ποσό 3.747,28 € με την λήξη του έτους 2020  ανάλογα με τις ώρες  
-Μέχρι  ποσό  1.873,64  € με την ολοκλήρωση της εργασίας εντός του έτους 2021) 
. Μετά το πέρας της υπηρεσίας (στο τέλος του έτους και στο τέλος της σύμβασης) θα εκδίδεται 
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα εξοφλείται κατόπιν έκδοσης και ελέγχου των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ   10-
6142.006 του  προϋπολογισμού  των ετών   2020 και 2021 ως εξής: 
Έτος 2020 : 3.747,28 Ευρώ 
Έτος 2021 : 1.873,64  Ευρώ 

 

Άρθρο 8ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 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 9ο: Αναθεώρηση τιμών 

Σε περίπτωση που το προσωπικό του Δήμου θα αυξηθεί κατά ποσοστό 10% (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. 
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Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται με έγγραφο για την αύξηση του προσωπικού. 

 

Οι τιμές δεν θα υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση εφόσον το προσωπικό του Δήμου θα 

αυξηθεί κατά ποσοστό μέχρι 10% (επί του υπολογισθέντος στη μελέτη) 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και  βάρη. 

 
Άρθρο 10ο: Λοιπά στοιχεία απαιτήσεις 

Εφόσον η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών γίνεται σε ΕΞΥΠΠ (εξωτερικές υπηρεσίες 

προστασίας και πρόληψης) θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη 

σύστασή τους σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3850/2010. 

 
Άρθρο 11ο: Επίλυση διαφορών 

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

τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
Άρθρο 12ο: Τρόπος υποβολής υποψηφιοτήτων 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για την εκτέλεση εργασιών ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ θα 

υποβάλουν σε σφραγισμένους φακέλους: 

1) Συμπληρωμένο με την οικονομική προσφορά και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης το παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ,  

2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο 

της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας : 

 έλαβαν γνώση των όρων των τευχών της μελέτης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και 
ανεπιφύλακτα και έχω την απαραίτητη επαγγελματική δραστηριότητα  για να αναλάβω την 
υλοποίηση της  

 συμφωνεί με την ανάρτηση όλων των εγγράφων με την επωνυμία –όνομα  όπου 

είναι απαραίτητο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
 δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας 
 δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,  πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση  
 δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 
 είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους  που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης και σας υποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά (κύρια και επικουρική 
ασφάλιση ) 

 
3) Αντίγραφο πτυχίου η όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της τεχνικής έκθεσης (Προσόντα 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ). 

Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα 

πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας. 

4) Στοιχεία μητρώου της επιχείρησης από το taxis 

5)Φορολογική Ενημερότητα  

6) Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ κύρια και για το προσωπικό που απασχολεί  

7)Απόσπασμα Ποινικό Μητρώο (έκδοση εντός τελευταίου τριμήνου ) για τη μη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση αφορά 
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ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  Το 

ποινικό Μητρώο σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης του δύνανται να αντικατασταθεί με την 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου 

εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016. 

8) Αντίγραφο συμβάσεων σύμφωνα με τη μελέτη  

9)Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.  

Επιπλέον για τις ΕΞ. Υ.Π.Π. 

1. Άδεια λειτουργίας της ΕΞ. Υ.Π.Π. 

2. Υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας ότι διαθέτει το αναγκαίο άρτια εκπαιδευμένο 

προσωπικό με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις τυπικά και  ουσιαστικά 

προσόντα καθώς και τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό για την εκτέλεση του έργο 

 

   Αμφιλοχία   3 /3/2020 

Συντάχθηκε   Θεωρήθηκε   
 
 
 
 
 

Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα  
ΠΕ Διοικητκός   

 
 
 
 
 

Ζαμπάρας Δημήτριος 
Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

 

 
Αμφιλοχία   3/3/2020 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 12 /2020 

Υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού 
Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου 
Αμφιλοχίας » 

 
CPV:71317210-8 

«Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας 
και ασφάλειας»  
 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  

 

Της επιχείρησης …………………………….…………………….………………………….………………………………… µε έδρα 
στ… ………………………………………..…….………………………. οδός ……….………………………….……..………………… 
αριθµ. ……...Τ.Κ………………. Τηλ.: …………………..………… Κινητό………………....……..……. Fax: 
…………..………….  
Αφού έλαβα γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας και την μελέτη , 
υποβάλλω την παρούσα προσφορά: 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 151,10 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ   

ΣΥΝΟΛΟ    

ΦΠΑ 24%   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   
 
Ολογράφως : 
 
 
 
 
∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την 
εκτέλεση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας µε το άνωθεν τιµολόγιο προσφοράς. 
 

 
 
 

 

 

 

 

Αμφιλοχία,                 /       / 2020 

Ο προσφέρων 
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