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ΜΔΛΔΣΗ 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ  ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ                                            

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 3.570,58€      

ΜΔ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΠΙΣΩΗ ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2019 ΠΟΟ 595,10€ 

& ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2020 ΠΟΟ 2.975,48€   
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2. Ενδεηθηηθό ηηµοιόγηο - (Π/Υ) 





             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καρπενήςι  11/10/2019  
ΝΟΜΟ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ  
ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ  
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ – ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ   
Σαχ. Δ/νςθ: Υδρασ 6   
                    361 00 Καρπενιςι  
Πλθροφορίεσ: Σομαρά  ωτθρία   
Σθλζφωνο:   22373 50030  
Fax:          22373 50028  
Email: s.tomara @0716.syzefxis.gov.gr  

 

ΣΔΥΝΙΚΗ  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Η μελζτθ αυτι αφορά τθν ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν Σεχνικοφ Αςφαλείασ για τουσ εργαηόμενουσ του 

Διμου Καρπενθςίου, για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/1985) «υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων» 

και το Προεδρικό Διάταγμα 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α/1996) «Μζτρα για τθν βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των 

εργαηομζνων κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τισ Οδθγίεσ 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ςτισ επιχειριςεισ 

που απαςχολοφν κατά ετιςιο μζςο όρο πάνω από 50 εργαηόμενουσ, ο εργοδότθσ ζχει υποχρζωςθ να χρθςιμοποιεί 

τισ υπθρεςίεσ Σεχνικοφ Αςφαλείασ . 

 φμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 88555/3293/30-9-1988 (ΦΕΚ 721/4-10-1988 τεφχοσ Βϋ) ΚΤΑ «Τγιεινι και 

αςφάλεια του προςωπικοφ του Δθμοςίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΣΑ που κυρϊκθκε με το άρκρο 39 του Ν. 1836/1989, 

θ εφαρμογι των  διατάξεων  επεκτείνεται και ςτο Δθμόςιο, τα Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου και ςτουσ 

Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Επίςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΠΔ 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α/1988) 

«Ελάχιςτοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ τεχνικοφ αςφαλείασ, επίπεδο γνϊςεων και ειδικότθτα τεχνικοφ αςφαλείασ για τισ 

επιχειριςεισ, εκμεταλλεφςεισ και εργαςίεσ τθσ παρ. 1, του άρκρου 1 του ν. 1568/1985» κακορίηονται οι ϊρεσ 

απαςχόλθςθσ του τεχνικοφ αςφαλείασ κακϊσ και το απαιτοφμενο επίπεδο γνϊςεων του τεχνικοφ αςφαλείασ. Σζλοσ 

ςφμφωνα με το Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/τεφχοσ Αϋ/2-6-2010)  κυρϊκθκε ο κϊδικασ νόμων για τθν υγεία και τθν 

αςφάλεια των εργαηομζνων. 

 Η δαπάνθ προχπολογίηεται ςτο ποςό των 3.570,58€ (ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΦΠΑ 24%), του 

προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ  2019  με ποςό 595,10 €  και του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2020 με 

ποςό 2.975,48  € . 

Η ανάκεςθ των υπθρεςιϊν κα γίνει ςφμφωνα με τθ νομοκεςία που διζπει τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (Ν. 4412/2016, 

Ν. 4281/2014  κλπ.). 

 
Α.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

   φμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3850/2010 ο τεχνικόσ αςφαλείασ ζχει τισ εξήσ ςυμβουλευτικζσ αρμοδιότητεσ: 

1. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ παρζχει ςτον εργοδότθ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ, γραπτά ι προφορικά, ςε κζματα 





ςχετικά με τθν υγεία και αςφάλεια των εργαηομζνων και τθν πρόλθψθ των εργατικϊν ατυχθμάτων. Σισ 

γραπτζσ υποδείξεισ ο τεχνικόσ αςφάλειασ καταχωρεί ςε ειδικό βιβλίο τθσ επιχείρθςθσ, το οποίο 

ςελιδομετρείται και κεωρείται από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ. Ο εργοδότθσ ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει 

γνϊςθ ενυπογράφωσ των υποδείξεων που καταχωροφνται ςε αυτό το βιβλίο. 

2. Ειδικότερα ο τεχνικόσ αςφάλειασ: 

α) ςυμβουλεφει ςε κζματα ςχεδιαςμοφ, προγραμματιςμοφ, καταςκευισ και ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων, 

ειςαγωγισ νζων παραγωγικϊν διαδικαςιϊν, προμικειασ μζςων και εξοπλιςμοφ, επιλογισ και ελζγχου τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ, κακϊσ και διαμόρφωςθσ και διευκζτθςθσ των κζςεων και 

του περιβάλλοντοσ εργαςίασ και γενικά οργάνωςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, 

β) ελζγχει τθν αςφάλεια των εγκαταςτάςεων και των τεχνικϊν μζςων, πριν από τθ λειτουργία τουσ, κακϊσ και των 

παραγωγικϊν διαδικαςιϊν και μεκόδων εργαςίασ πριν από τθν εφαρμογι τουσ και επιβλζπει τθν εφαρμογι των 

μζτρων υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ των ατυχθμάτων, ενθμερϊνοντασ ςχετικά τουσ 

αρμόδιουσ προϊςταμζνουσ των τμθμάτων ι τθ διοίκθςθ του Διμου. 

Επίςησ από το άρθρο 15 του Ν. 3850/2010  προβλζπονται τα εξήσ: 

1. Για τθν επίβλεψθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ ο τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει υποχρζωςθ: 

α) να επικεωρεί τακτικά τισ κζςεισ εργαςίασ από πλευράσ υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων, να αναφζρει ςτον 

εργοδότθ οποιαδιποτε παράλειψθ των μζτρων υγείασ και αςφάλειασ, να προτείνει μζτρα αντιμετϊπιςισ τθσ και να 

επιβλζπει τθν εφαρμογι τουσ, 

β) να επιβλζπει τθν ορκι χριςθ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ, 

γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικϊν ατυχθμάτων, να αναλφει και αξιολογεί τα αποτελζςματα των ερευνϊν του και να 

προτείνει μζτρα για τθν αποτροπι παρόμοιων ατυχθμάτων, 

δ) να εποπτεφει τθν εκτζλεςθ αςκιςεων πυραςφάλειασ και ςυναγερμοφ για τθ διαπίςτωςθ ετοιμότθτασ προσ 

αντιμετϊπιςθ ατυχθμάτων. 

2. Για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ ο τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει υποχρζωςθ: 

α) να μεριμνά ϊςτε οι εργαηόμενοι ςτθν επιχείρθςθ να τθροφν τουσ κανόνεσ υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και 

να τουσ ενθμερϊνει και κακοδθγεί για τθν αποτροπι του επαγγελματικοφ κινδφνου που ςυνεπάγεται θ εργαςία τουσ. 

β) να ςυμμετζχει ςτθν κατάρτιςθ και εφαρμογι των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ των εργαηομζνων ςε κζματα υγείασ 

και αςφάλειασ. 

3. Η άςκθςθ του ζργου του τεχνικοφ αςφάλειασ δεν αποκλείει τθν ανάκεςθ ςε αυτόν από τον εργοδότθ και 

άλλων κακθκόντων, πζρα από το ελάχιςτο όριο ωρϊν απαςχόλθςισ του ωσ τεχνικοφ αςφάλειασ. 

4. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει, κατά τθν άςκθςθ του ζργου του, θκικι ανεξαρτθςία απζναντι ςτον εργοδότθ 

και ςτουσ εργαηομζνουσ. Συχόν διαφωνία του με τον εργοδότθ, για κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του, δεν 

μπορεί να αποτελζςει λόγο καταγγελίασ τθσ ςφμβαςισ του. ε κάκε περίπτωςθ θ απόλυςθ του τεχνικοφ 

αςφάλειασ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ. 

5. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί το επιχειρθςιακό απόρρθτο. 

 
Β. ΠΡΟΟΝΣΑ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ  

Ο τεχνικόσ αςφάλειασ ςφμφωνα με τθν παρ.1 του άρκρου 11 του Ν.3850/2010 πρζπει να ζχει τα παρακάτω 





προςόντα, ανάλογα με το είδοσ τθσ επιχείρθςθσ και τον αρικμό των εργαηομζνων ςε αυτι: 

 πτυχίο πολυτεχνείου ι πολυτεχνικισ ςχολισ Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Α.Ε.Ι.) του εςωτερικοφ ι 

ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ, που το αντικείμενο ςπουδϊν ζχει ςχζςθ με τισ εγκαταςτάςεισ και τθν 

παραγωγικι διαδικαςία και άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ, που χορθγείται από το Σεχνικό Επιμελθτιριο τθσ 

Ελλάδασ (Σ.Ε.Ε.), 

 πτυχίο πανεπιςτθμιακισ ςχολισ εςωτερικοφ ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ, που το αντικείμενο ςπουδϊν 

ζχει ςχζςθ με τισ εγκαταςτάςεισ και τθν παραγωγικι διαδικαςία και άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ, όταν αυτι 

προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία, 

 πτυχίο Σεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Σ.Ε.Ι.) ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ ι πτυχίο των πρϊθν 

ςχολϊν υπομθχανικϊν και των Κζντρων Ανωτζρασ Σεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Α.Σ.Ε.Ε.), 

 απολυτιριο τεχνικοφ λυκείου ι μζςθσ τεχνικισ ςχολισ ι άλλθσ αναγνωριςμζνθσ τεχνικισ επαγγελματικισ 

ςχολισ του εςωτερικοφ ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ ι άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ εμπειροτζχνθ.  

 

Προχπθρεςία, που υπολογίηεται από τθν απόκτθςθ απολυτθρίου ι πτυχίου, για τουσ τεχνικοφσ των 

περιπτϊςεων α ́ και β ́ τθσ παραγράφου 1 τουλάχιςτον διετι , για τουσ τεχνικοφσ τθσ περίπτωςθσ γ ́ τθσ 

παραγράφου 1 τουλάχιςτον πενταετι και για τουσ τεχνικοφσ τθσ περίπτωςθσ δ ́ τθσ παραγράφου 1 τουλάχιςτον 

οκταετι (παρ. 2 άρκρο 11 Ν.3850/2010). 

Για τουσ τεχνικοφσ αςφάλειασ που ζχουν παρακολουκιςει πρόγραμμα επιμόρφωςθσ ςε κζματα αςφάλειασ και 

υγείασ των εργαηομζνων, διάρκειασ τουλάχιςτον 100 ωρϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 22 του Ν.3850/2010 που 

εκτελείται από τα αρμόδια Τπουργεία ι εκπαιδευτικοφσ ι άλλουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ ι από εξειδικευμζνα 

Κζντρα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Κ.Ε.Κ.) πιςτοποιθμζνα για τθν υγεία και αςφάλεια των εργαηομζνων, 

ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ, θ προχπθρεςία που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 

11 του Ν.3850/2010 μειϊνεται ωσ εξισ: 

α) για τουσ τεχνικοφσ των περιπτϊςεων α ́ και β ́ τθσ παραγράφου 1 κατά ζνα ζτοσ, 

► Για Απόφοιτουσ ΑΕΙ δθλ. απαιτείται προχπθρεςία τουλάχιςτον 1 ζτουσ 

β) για τουσ τεχνικοφσ των περιπτϊςεων γ ́ και δ ́ τθσ παραγράφου 1 κατά τρία ζτθ.  

► Για Απόφοιτουσ ΣΕΙ δθλ. απαιτείται προχπθρεςία τουλάχιςτον 2 ετϊν 

► Για Απόφοιτουσ Σεχνικϊν Λυκείων, Σεχνικϊν χολϊν κ.λ.π. απαιτείται προχπθρεςία τουλάχιςτον 5 ετϊν (παρ. 3 

άρκρο 11 Ν.3850/2010). 

Κάτοχοι των παραπάνω προςόντων κεωροφνται και όςοι ζχουν τίτλουσ ι πιςτοποιθτικά τθσ αλλοδαπισ, από τα 

οποία προκφπτει ότι είναι τεχνικοί αςφάλειασ (παρ. 4 άρκρο 11 Ν.3850/2010).  

Σα προςόντα του τεχνικοφ αςφαλείασ κακορίηονται από τα άρκρα 11,12 13 και 16 του Ν. 3850/2010. 

 Γ. ΩΡΔ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ  

Ο ςυνολικόσ ετιςιοσ  χρόνοσ απαςχόλθςθσ, του Σεχνικοφ αςφαλείασ για κάκε μια από τισ κατθγορίεσ 

επιχειριςεων, εκμεταλλεφςεων και εργαςιϊν του άρκρου 10 του Ν. 3850/2010, ςε ϊρεσ ανά εργαηόμενο 

κακορίηεται από το άρκρο 21 του ανωτζρω Νόμου  όπωσ  ςτον  κάτωκι πίνακα : 





 

 

 

 

 

Γ. 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΡΓΟΓΟΣΗ 

Οι υποχρεϊςεισ του εργοδότθ κακορίηονται από το άρκρο 7 του Π.Δ. 17/18-1-1996 (ΦΕΚ 11/Αϋ) «Μζτρα 

για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των εργαηομζνων κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 

89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ». 

Οι παραπάνω υπθρεςίεσ κα παρζχονται ςτα πλαίςια των επιςκζψεων των ςτελεχϊν του Σεχνικοφ 

Αςφαλείασ  ςε όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ του Διμου, ςφμφωνα με το πρόγραμμα που κα κατατεκεί ςτθν 

Επικεϊρθςθ Εργαςίασ. 

Κατά τισ επιςκζψεισ αυτζσ ο Σεχνικόσ Αςφαλείασ κα παραλαμβάνουν το βιβλίο υποδείξεων από τον 

υπεφκυνο που κα οριςκεί ςε κάκε εγκατάςταςθ και κα καταγράφουν ςε αυτό τισ  ςχετικζσ υποδείξεισ. Επιπλζον 

κα κατακζτουν εγγράφωσ τισ  υποδείξεισ για κάκε εγκατάςταςθ ςτο πρωτόκολλο του Διμου, για ενθμζρωςθ των 

αρμοδίων υπθρεςιϊν. 

 

 

Καρπενιςι 11/10/2019 
 

H  υντάκτρια Θεωρικθκε 

 
Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Σμιματοσ 

Οικονομικοφ 
  
  
  

Σομαρά   ωτθρία Κελζςθ  Κων/ντια 
Διοικθτικοφ Δ.Ε. Διοικθτικοφ Π.Ε. 

 

 

 

Κατηγορία Β 

Αρηζµός εργαδοµένων Ώρες εηήζηας απαζτόιεζες  Τετνηθού Αζθαιείας  

2,5 Φ 71 = 177,50 
71 

 

Κατηγορία Γ  

Αρηζµός εργαδοµένων Ώρες εηήζηας απαζτόιεζες  Τετνηθού Αζθαιείας  

0 , 4  Φ 110 = 44 
110 
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ΔΝ∆ΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

                                    
 
   Η  αναθερόµενε ηηµή δηαµορθώζεθε µεηά από έρεσνα ποσ έθανε ηο ηµήµα ζηης ηρέτοσζες ηηµές 
ζε ανηίζηοητε σπερεζία. 
 
     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΑ (€) ΔΑΠΑΝΗ  (€) 

1 Αµοηβή Τετνηθού Αζθαιείας Ώρεσ  
απαςχόλθςθσ 

221,50 13,00 2.879,50 

 ΤΝΟΛΟ(€) 2.879,50 

ΦΠΑ 24% 691,08 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ(€) 3.570,58 

 

 

Καρπενιςι 11/10/2019 
 
 Θεωρικθκε 

Η υντάκτρια Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ 
ΣΜΗΜΑΣΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

  
 

Σομαρά  ωτθρία 
 

Κωνςταντία Κελζςθ 
Δ.Ε. Διοικθτικοφ Π.Ε. Διοικθτικοφ 





 
 





 




