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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Υποχρεώσεις Τεχνικού Ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας πρέπει να έχει τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα
πιστοποίησης, που ορίζονται από τον νόμο 3850/10 στο άρθρο 11. Παρέκκλιση από
αυτά επιφέρει ποινή αποκλεισμού.

1. Συμβουλευτικές Δράσεις

1. Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα αναφέρεται στη Διεύθυνση της επιχείρησης και θα
παρέχει υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά
µε την ασφάλεια της εργασίας καθώς και την πρόληψη των εργατικών
ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός ασφαλείας καταχωρεί σε
ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, (βιβλίο γραπτών υποδείξεων του τεχνικού
ασφαλείας). Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως
των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.

2. Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφαλείας:
• Συμβουλεύει σε θέματα οργάνωσης και προγραμματισμού

εργασίας του προσωπικού, εισαγωγής και προμήθειας μέσων και
εξοπλισμού εργασίας, επιλογής και ελέγχου της
αποτελεσματικότητας των μέσων ατομικής προστασίας,
διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του
περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της
δραστηριότητας,

• Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των τεχνικών μέσων,
των παραγωγικών δραστηριοτήτων και μεθόδων εργασίας πριν
από την εφαρμογή τους,

• Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας
σχετικά τη διεύθυνση της επιχείρησης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κ.Α. 10-6112.100
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2. Επίβλεψη Συνθηκών Εργασίας

1. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο Τεχνικός ασφαλείας:
 Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας, να αναφέρει στη

Διοίκηση οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και
ασφάλειας, προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της επιβλέποντας
την εφαρμογή τους,

 Επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,
εφόσον απαιτούνται,

 Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, αναλύει και
αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και προτείνει
μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.

2. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο Τεχνικός
ασφαλείας:

 Μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, τους ενημερώνει
και τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού
κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους,

 Συμβάλει στην κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων
εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας,

3. Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

3. Πρόγραμμα εργασίας

Έναρξη και τήρηση βιβλίων για την Ασφάλεια & Υγεία των Εργαζομένων (Ν.
1586/85, Π. . 17/96) αναφέρονται στην υποχρέωση της επιχείρησης να τηρεί τα
εξής βιβλία:

• Βιβλίο γραπτών υποδείξεων του Τεχνικού ασφαλείας και Γιατρού εργασίας. Το
βιβλίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση εργασίας. Ο
νόμιμος εκπρόσωπος του εργοδότη λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των
υποδείξεων του Τεχνικού Ασφαλείας.

• Βιβλίο καταγραφής εργατικών ατυχημάτων. Σ’ αυτό καταχωρούνται τα αίτια
και η περιγραφή του ατυχήματος. Το βιβλίο πρέπει να είναι στη διάθεση των
αρμοδίων αρχών που ερευνούν το ατύχημα. Τα οποία μέτρα λαμβάνονται για
να αποφευχθεί η επανάληψη του ατυχήματος στο μέλλον καταχωρούνται στο
προαναφερθέν βιβλίο γραπτών υποδείξεων.

Υποχρεώσεις τεχνικού Ασφαλείας

1. Έλεγχος επάρκειας των μέτρων ατομικής προστασίας.
2. Εφαρμογή συστήματος περιοδικού ελέγχου των συνθηκών ασφαλείας

εργασίας και ενημέρωσης της Διοίκησης της επιχείρησης.
3. Σύνταξη και υποβολή στην επιχείρηση εκθέσεων όποτε αυτό ζητείται.
4. Σύνταξη οδηγιών για την ασφαλή εργασία του προσωπικού.
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Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα επισκέπτεται τους εργαζομένους του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου στους χώρους εργασίας όπως αυτοί θα έχουν
προσδιοριστεί συμπληρώνοντας σε ετήσια βάση την ελάχιστη παρουσία που
επιβάλει ο Νόμος.

Το Διοικητικό Προσωπικό του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανήκει στη
Γ κατηγορία επικινδυνότητας του άρθρου 10 του Ν.3850/2010 και οι ετήσιες ώρες
του Τ.Α ανέρχονται για κάθε εργαζόμενο σε 0,4 (Άρθρο 21 παρ.2 περ.8
Ν.3850/2010) και το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι στη
Καθαριότητα στη Β κατηγορία του ιδίου άρθρου του ιδίου Νόμου και οι ετήσιες
ώρες του Τ.Α ανέρχονται για κάθε εργαζόμενο σε 2,5 (Άρθρο 21 παρ.2 περ.8
Ν.3850/2010) .

Πίνακας Τεχνικού Ασφαλείας
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Α/Α Ειδικότητες
εργαζομένων

Αριθμός
Εργαζομένων

Συντελεστής
Επικινδυνότητας

Συντελεστής
ετήσιας

απασχόλησης
Ώρες ανά Έτος

1

Διοικητικό και
λοιπό

προσωπικό
που

απασχολείται
στο Ν.Π.Δ.Δ.
με όλες τις
συμβάσεις

243 0,4 11/12 89.1

2

Εργατοτεχνίτες
που

απασχολούνται
στο Ν.Π.Δ.Δ.
με όλες τις
συμβάσεις

65 2,5 11/12 148.96

Σύνολο 238,06 Ώρες

Άρα το σύνολο των ωρών για τον Τεχνικό Ασφαλείας είναι 238,06 ώρες.
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Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

1. Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Σύµφωνα µε την κείμενη νομοθεσία το σύνολο της ετήσιας απασχόλησης του
Τεχνικού ασφαλείας, για το προσωπικό του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου
Βόλου ανέρχεται στις 238,06 ώρες.

Κόστος ανά ώρα
Δέκα ευρώ (10,00€) με Φ.Π.Α.

Ετήσιο κόστος Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας
238,06 (Ώρες) Χ 10,00 (€) = 2.380.60 € με Φ.Π.Α.

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Διοικητικών –

Οικονομικών Υπηρεσιών

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου

Βόλου

ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Ο Πρόεδρος του

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Συγγραφή υποχρεώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κ.Α. 10.6112.100

Aριθµ. Μελέτης : 1/2018

CPV 71317210-8

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής

Αντικείμενο αυτής της παροχής υπηρεσίας είναι η «παροχή υπηρεσίας Τεχνικού
Ασφαλείας ».
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Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

Για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ισχύουν οι διατάξεις:
Των Άρθρων 58 και 72 του Ν. 3852/2010, άρθρα 38, 72, 116 και 118 του Ν.
4412/2016, παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ.
13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38
της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.
3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

Άρθρο 3ο : Υπογραφή Σύμβασης

Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης να
προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας

Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα από την υπογραφή της
σύμβασης και έως 31-12-2018.

Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Ο ανάδοχος οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες που αναγράφονται στην τεχνική
έκθεση.

Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα

Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου οφείλει µέσω των υπηρεσιών
του να πληρώσει το συμφωνημένο τίμημα. Η πληρωμή θα γίνεται ύστερα από την
προσκόμιση τιμολογίων και αφού προηγηθεί ο έλεγχος από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής. Για την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος ισχύουν οι διατάξεις του
νόμου 2198/94.

Η πληρωμή στον Ανάδοχο, θα γίνεται το πολύ εντός τριάντα (30) ημερών από
την ημέρα υποβολής όλων των απαραίτητων για την πληρωμή δικαιολογητικών.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του
Οργανισμού.

Άρθρο 7ο : Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία,
αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 8ο : 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.
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Άρθρο 9ο : Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΡΑΝΙΑ ΠΕΤΡΟ

ΠΡ0ΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


