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του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 18 από 15/12/2017 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε την 

υπ΄ αριθµ. 18/3058/11-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο 

συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 104/27-03-2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 

Νέας Ιωνίας.  
 

ΓΙΑ 

«Α) Έγκριση της διενέργειας της υπηρεσίας που αφορά στη παροχή υπηρεσιών τεχνικού 

ασφαλείας στους εργαζοµένους του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) 
∆ήµου Ν. Ιωνίας, οικ. έτους 2017-2018  Β) Έγκριση της µε αριθµ. 54Α/2017 µελέτης της 
τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ν. Ιωνίας η οποία αφορά στη παροχή υπηρεσιών τεχνικού 

ασφαλείας στους εργαζοµένους του Ο.Π.Α.Ν. σε θέµατα σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια της 
εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων  Γ) Έγκριση της δαπάνης (πολυετών 

υποχρεώσεων) και τη διάθεση της πίστωσης ποσού συνολικού ύψους 1.395,00 € µε το Φ.Π.Α, η 
οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.∆.  15.6117.0001 µε τίτλο  «Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων 
ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία (γιατροί, προσωπικό φύλαξης 

κ.λ.π.)» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 – 2018,  (116,25 € για τον ∆εκέµβριο έτους 
2017 και 1.278,75 € για το έτος 2018) και ∆) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών» 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 
ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ,  ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ (και ο αναπληρωτής του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΙΚΗΣ), 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

 

∆εν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά 

επίδοσης η κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΖΑΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά της κ. ΟΛΓΑ ΑΚΙΑΝΙ∆ΟΥ), η κ. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΚΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά της κ. ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ), ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑ∆ΑΚΤΥΛΟΣ),  ο κ. ΣΩΤΗΡΗΣ 

ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ), ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΝΤΟΥΣΚΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ), ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ), και ο κ. ΣΩΤΗΡΗΣ 

ΠΑΠΑΚΟΥΝΑ∆ΗΣ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά του κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑ) 

To τακτικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ αποχώρησε πριν την έναρξη της 

συζήτησης του θέµατος αυτού, ενώ προσήλθε ο αναπληρωτής του κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΡΙΚΗΣ. 

Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 96 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασµό µε τις 
διατάξεις των άρθρων 234 & 240 του ιδίου Νόµου, κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης του ∆ιοικ. 

Συµβουλίου από τον Πρόεδρο του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας κ. Σπύρο Αµανατίδη. 

Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 3052/11-12-2017 
εισήγηση µε θέµα: «Α) Έγκριση της διενέργειας της υπηρεσίας που αφορά στη παροχή υπηρεσιών 
τεχνικού ασφαλείας στους εργαζοµένους του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας 
(Ο.Π.Α.Ν.) ∆ήµου Ν. Ιωνίας, οικ. έτους 2017-2018. 

Β) Έγκριση της µε αριθµ. 54Α/2017 µελέτης της τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ν. Ιωνίας η οποία 
αφορά στη παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας στους εργαζοµένους του Ο.Π.Α.Ν. σε θέµατα 
σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων.  

Γ) Έγκριση της δαπάνης (πολυετών υποχρεώσεων) και τη διάθεση της πίστωσης ποσού συνολικού 
ύψους 1.395,00 € µε το Φ.Π.Α, η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.∆.  15.6117.0001 µε τίτλο  
«Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου 
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επαγγελµατία (γιατροί, προσωπικό φύλαξης κ.λ.π.)» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 – 
2018,  (116,25 € για τον ∆εκέµβριο έτους 2017 και 1.278,75 € για το έτος 2018). 

∆) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 

 

       «Για το παραπάνω θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής : 

       Το Νοµικό µας Πρόσωπο µια από τις πρόσθετες υποχρεώσεις που έχει είναι και εκείνη της παροχής 

Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζοµένους του ο οποίος σε συνεργασία µε τον Ιατρό εργασίας θα 

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 θα τις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδοµετρείται και θεωρείται από την 

Επιθεώρηση Εργασίας.  

      Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Ν. Ιωνίας µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 54Α/36596/23-11-2017 Μελέτη (η οποία 

επισυνάπτεται), καθόρισε την συγγραφή υποχρεώσεων, τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό για την ανάγκη του Νοµικού Προσώπου που αφορά στην παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας 

στους εργαζοµένους του, ο οποίος σε συνεργασία µε τον Ιατρό εργασίας θα 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, οικ. έτους 2017-2018    

      Με το υπ’ αριθµόν πρωτοκ. 2922/29-11-2017 αίτηµα του τµήµατος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών 

του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας, στο ΚΗΜ∆ΗΣ (παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016), γνωστοποιήθηκε η 

ανάγκη που αφορά στην παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζοµένους του, σε θέµατα σχετικά µε 
την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων και θα ισχύει από την 

ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού και για 1 έτος. 

      Η Οικονοµική Υπηρεσία του Ο.Π.Α.Ν., µετά από έλεγχο που διενήργησε στον τρέχοντα προϋπολογισµό 

δαπανών οικονοµικού έτους 2017 όπως αυτός έχει διαµορφωθεί µέχρι σήµερα, διαπίστωσε ότι υπάρχει διαθέσιµη, 

εξειδικευµένη και επαρκής πίστωση στον κωδικό αριθµό (Κ.Α.∆.) 15.6117.0001 ύψους 116,25 € µε το Φ.Π.Α. (1 

Μήνας για το έτος 2017-∆εκέµβριος 2017), που αφορά στην παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στους 
εργαζοµένους του Νοµικού Προσώπου σε θέµατα σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την 

πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων για το έτος 2017. 

       Στον Προϋπολογισµό του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας οικ. έτους 2018 και στον Κ.Α.∆. 15.6117.0001 µε τίτλο 

«Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία (γιατροί, 
προσωπικό φύλαξης κ.λ.π.)» θα προβλεφθεί το υπόλοιπο πίστωσης 1.278,75 €  για την αντιµετώπιση της 
προϋπολογιζόµενης δαπάνης αυτής (πολυετής υποχρεώσεις). 

         Η εργασία θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες 

Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών  όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, τις 

διατάξεις της 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 & ανάδοχος θα αναδειχτεί αυτός που θα προσφέρει, την πλέον συµφερότερη από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει τιµής 

      Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο κατακυρώθηκε η παρεχόµενη υπηρεσία / εργασία υποχρεούται εντός 10 

ηµερών από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού. Ο 

χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσµίας. Σε περίπτωση κατά την οποία ο οικονοµικός 
φορέας που κατακυρώθηκε η παρεχόµενη υπηρεσία / εργασία δεν προσέλθει µέσα στην προαναφερόµενη 

χρονική προθεσµία να υπογράψει το σχετικό συµφωνητικό, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτό µε απόφαση Προέδρου του 

Ο.Π.Α.Ν. ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

      Το συµφωνητικό καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Το 

συµφωνητικό συντάσσεται µε τους όρους της παρούσας µελέτης και της προσφοράς του αναδόχου που έγινε 
αποδεκτή από την κατά νόµο επιτροπή. Το συµφωνητικό δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα 

παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής : 

1. Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής του συµφωνητικού 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους 

3. Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες 

4. Την παρεχόµενη προς τον φορέα υπηρεσία / εργασία 

5. Την συµφωνηθείσα τιµή 

6. Τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας / εργασίας 

7. Τον τρόπο επίβλεψης της εργασίας / υπηρεσίας 

8. Τον τρόπο παραλαβής της παρεχόµενης υπηρεσίας / εργασίας 

9. Τον τρόπο πληρωµής 
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10. Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών 

11. Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος 

      Το συµφωνητικό τροποποιείται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν και τα 

δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση αρµόδιων οργάνων αξιολόγησης, εκτός αν για εύλογη αιτία 

έχει εγγράφως δοθεί παράταση του χρόνου εκτέλεσης της παρεχόµενης υπηρεσίας / εργασίας.  

      Το Νοµικό Πρόσωπο δεν είναι υποχρεωµένο να εκτελέσει το σύνολο των υπηρεσιών που αντιστοιχούν στο 

συµβατικό ποσό παρά µόνο σύµφωνα µε τις ανάγκες. 

      Η πληρωµή της αξίας της εργασίας και των τυχόν υλικών θα γίνει : 

 µε εξόφληση 100% της συµβατικής αξίας . 

      Η πληρωµή της αξίας των αγαθών θα γίνει µετά την έκδοση από τον οικονοµικό φορέα των νόµιµων 

φορολογικών στοιχείων (σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων) και την έκδοση χρηµατικών 

ενταλµάτων από το λογιστήριο του ΟΠΑΝ, ενώ δεν θα υπερβεί τις τριάντα (30) ηµέρες από την έκδοση του 

παραστατικού (παράγραφος Ζ’, άρθρου 1, Ν. 4152/13). 

      Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και δεν µπορεί να προκύψει από µέρους του ουδεµία 

επιπλέον απαίτηση ως αποζηµίωση για τις κρατήσεις αυτές. 

      Για τυχόν διαφορές που µπορεί να προκύψουν µετά την υπογραφή της σχετικής , µεταξύ του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου 

Ν. Ιωνίας και του οικονοµικό φορέα, σύµβασης αρµόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια. 
 

Μετά από τα παραπάνω καλείται το ∆.Σ. του Ο.Π.Α.Ν 

να λάβει σχετική απόφαση : 

 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια ανάθεσης της υπηρεσίας που αφορά στην παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας 
στους εργαζοµένους του, ο οποίος σε συνεργασία µε τον Ιατρό εργασίας θα 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, και θα ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού και για 1 έτος . 

2. Να εγκρίνει την µε αριθµ. 54Α/36596/23-11-2017 µελέτη της Τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου Ν. Ιωνίας, για 

την ανάγκη του Νοµικού Προσώπου που αφορά στη παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας στους εργαζοµένους 
του, οικ. έτους 2017-2018, η οποία και επισυνάπτεται. 

3. Να εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης του συνολικού ποσού των 1.395,00 € που φέρεται 
γραµµένη στον προϋπολογισµό του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας οικ. έτους 2017 – 2018 µε τίτλο «Λοιπές αµοιβές 
λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία (γιατροί, προσωπικό φύλαξης 
κ.λ.π.)», και συγκεκριµένα α. 116,25 € µε το Φ.Π.Α. εις βάρος του Κ.Α.∆. 15.6117.0001 για το οικ. έτος 2017, 

όπου υπάρχουν διαθέσιµες και επαρκείς πιστώσεις για την αντιµετώπιση της δαπάνης αυτής και β. 1.278,75 € 

µε το Φ.Π.Α. εις βάρος του Κ.Α.∆. 15.6117.0001 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018 (πολυετής υποχρέωση). 

4. Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο κείµενο της 
παρούσας εισήγησης.  

5. Να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-

16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών  όπως ισχύει µε απευθείας ανάθεση, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάση τιµής.» 
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                                                                                        Νέα Ιωνία,  23/11/2017 

                                                                                        Αρ. πρωτ/λλου   36596 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ &                                    ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 

ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 54Α/2017 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.395,00€ 

Κ.Α. 15.6117.0001 

Κωδικός CPV : 71317210-8 Υπηρεσίες παροχής  

συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ελληνική
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» στους 
εργαζόµενους του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) 

για το έτος 2017-2018. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 1.395,00€ (συµπ. ΦΠΑ 24%) η οποία θα 

χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6117.0001 προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 

και του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017. Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει µε απ' ευθείας ανάθεση 

(διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης) µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή κατόπιν 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών.  

 

Α. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθ. 14 και 15 

Ν.3850/2010 

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 της επιχείρησης, 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.  

1. Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας: 
α) 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. 

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 υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης των ατυχηµάτων, ενηµερώνοντας σχετικά τους 

αρµόδιους προϊσταµένους των τµηµάτων ή τη διεύθυνση του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) 

2. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση: 

α) 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. 

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. 

3. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει 

υποχρέωση: 

α) να µεριµνά ώστε οι εργαζόµενοι να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων 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. 

γ) να πραγµατοποιεί σε τακτά διαστήµατα, εκπαιδευτικές οµιλίες για θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στην 

εργασία, οµαδοποιώντας τα αντικείµενα. 

δ) να διανείµει οδηγίες ασφαλούς εργασίας στο προσωπικό, αναλόγως της φύσης των κινδύνων που 

αντιµετωπίζουν, οµαδοποιώντας τις συνήθεις εργασίες στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.). Στόχος είναι οι οδηγίες να καλύπτουν τις βασικές 

δραστηριότητες και τους κυριότερους κινδύνους της λειτουργίας του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) 
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Όλα τα παραπάνω θα παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων του τεχνικού ασφαλείας στις εγκαταστάσεις 

του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.), σύµφωνα 

και µε το πρόγραµµα εργασίας που θα κατατεθεί στην Επιθεώρηση εργασίας. 

Επιπλέον ο τεχνικός ασφαλείας αναλαµβάνει την αναγγελία της ανάληψης των καθηκόντων του στην 

αρµόδια υπηρεσία του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) εντός δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή 

της σύµβασης και του καθορισµού του προγράµµατος εργασίας. 

4. Ο τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 

5.  Συνεργασία τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας  

1. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου τους να 

συνεργάζονται, πραγµατοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.  

2. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να 

συνεργάζονται µε την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο των εργαζοµένων.  

3. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν συµβουλές σε θέµατα υγείας και 

ασφάλειας των εργαζοµένων στα µέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζοµένων και να τους 

ενηµερώνουν για κάθε σηµαντικό σχετικό ζήτηµα.  

4. Αν ο εργοδότης διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ασφάλειας ή του ιατρού 

εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον εκπρόσωπο. Σε 

περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο.  

5. Ο τεχνικός ασφαλείας έχει ηθική ανεξαρτησία έναντι του εργοδότη και των εργαζοµένων 

6. Ο τεχνικός ασφαλείας δεν ασκεί διοικητικά καθήκοντα και ο ρόλος του είναι συµβουλευτικός 

 

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. Τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας καθορίζονται από τα άρθ. 11, 12  και 13 του Ν. 3850/2010. 

Ειδικότερα, από το πίνακα του άρθρου 13, προκύπτει ότι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) εντάσσεται στον περίπτωση µε Α/Α 20, υποπερίπτωση (δ) 

«Λοιπές Υπηρεσίες». 

2. Εποµένως ο τεχνικός ασφαλείας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα (εναλλακτικά): 

Α. Πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΑΕΙ), του εσωτερικού ή 

ισότιµων σχολών του εξωτερικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Χηµικού Μηχανικού, 

Χηµικού κι επιπλέον κάθε άλλη ειδικότητα ΑΕΙ που το αντικείµενο σπουδών έχει σχέση µε τις εγκαταστάσεις 

και την παραγωγική διαδικασία, καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλµατος, που χορηγείται από το Τεχνικό 

Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.). 

Β. Πτυχίο Πανεπιστηµιακής Σχολής του εσωτερικού ή ισότιµων σχολών του εξωτερικού που το αντικείµενο 

σπουδών έχει σχέση µε τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία, καθώς και άδεια άσκησης 

επαγγέλµατος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. 

Γ. 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 των επιχειρήσεων. 

3. Προϋπηρεσία που υπολογίζεται από την απόκτηση πτυχίου για τους τεχνικούς των περιπτώσεων (Α) και (Β) 

τουλάχιστον διετή και για τους τεχνικούς της παραγράψου (Γ) τουλάχιστον πενταετή. 

4. Για τους τεχνικούς ασφαλείας που έχουν παρακολουθήσει σχετικά προγράµµατα επιµόρφωσης διάρκειας 

τουλάχιστον 100 ωρών η προϋπηρεσία µειώνεται ως για τους τεχνικούς των περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά ένα 

(1) έτος και για τους τεχνικούς της περίπτωσης (Γ) κατά τρία (3) έτη. 

5. Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή σχετικά πιστοποιητικά της 

αλλοδαπής. 

6. Ο τεχνικός ασφαλείας υπάγεται απ’ ευθείας στη διοίκηση του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) 
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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 άρθρου 21 του Ν. 3850/2010 

Για την ανάθεση εργασιών τεχνικού ασφαλείας και τον καθορισµό των ελάχιστων ωρών εργασίας τους 

λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των εργαζοµένων στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) και η κατηγορία επικινδυνότητας της εργασίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 10 

και 21 του Ν.3850/2010. 

Το διοικητικό προσωπικό του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

(Ο.Π.Α.Ν.) ανήκει στη Γ' κατηγορία επικινδυνότητας και οι ετήσιες ώρες του Τεχνικού ασφαλείας για κάθε 

εργαζόµενο είναι από 0,4. 

Το εργατοτεχνικό προσωπικό ανήκει στην κατηγορία Β' και οι ετήσιες ώρες του Τεχνικού ασφαλείας για κάθε 

εργαζόµενο είναι 2,5 

 

ΚΥΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

(∆/ΝΣΗ & ΠΕΡΙΟΧΗ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

∆ΙΟΙΚ/ΚΟ ΕΡΓ/ΚΟ 

∆ΙΟΙΚ/ΚΟ - 

ΩΡΕΣ 

ΕΡΓ/ΚΟ - 

ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 264 4 0 1,6 0 1,6 

Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 268 11 1 4,4 2,5 6,9 

ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ 3 2 0 0,8 0 0,8 

ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 21 3 0 1,2 0 1,2 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 63 0   0 0 0 

ΓΗΠΕ∆Ο ΤΕΝΝΙΣ 

ΒΕΪΚΟΥ 

ΟΜΟΡΦΟΚΛΗΣΙΑΣ & 

∆ΕΜΙΡ∆ΕΣΙΟΥ 

3 0 1,2 0 1,2 

ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ 1 & 

ΚΗΦΙΣΟΥ 
0 3 0 7,5 7,5 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 

ΟΜΟΡΦΟΚΛΗΣΙΑΣ & 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 

2   0,8 0 0,8 

ΓΗΠΕ∆Α ΜΠΑΣΚΕΤ         

ΠΛΑΤΕΙΕΣ 

ΜΑΚΕΛΑΡΑΚΗ & 

ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 

1 0 0,4 0 0,4 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2 & 

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 6 

4 0 1,6 0 1,6 

ΑΡΓΕΝΟΥΣ                       

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  
1 0 0,4 0 0,4 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ     

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 1 & 

ΙΣΜΗΝΗΣ 

0 1 0 2,5 2,5 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 

10  
2 0 0,8 0 0,8 

ΣΥΝΟΛΟ     
    

24,1 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ     

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 1 & 

ΙΣΜΗΝΗΣ (ΕΠΟΧΙΚΟΙ) 
2 0 0,53 0 0,53 

ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 4 - 

ΠΕΡΙΣΣΟΣ (ΕΠΟΧΙΚΟΙ) 
21 0 5,60 0 5,6 

ΣΥΝΟΛΟ (ΕΠΟΧΙΚΟΙ) 
        6,13 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
        30,23 

 

Σύµφωνα µε τη παρ. 2 άρθρο 21 του Ν.3850/2010, σε επιχειρήσεις µε αριθµό εργαζοµένων άνω των 50, 

ορίζεται ως ελάχιστος χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας, 75 ώρες ετησίως. 
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Η παραπάνω λίστα των εγκαταστάσεων του Ο.Π.Α.Ν. είναι µη εξαντλητική. Οι εργαζόµενοι του Ο.Π.Α.Ν. 

απασχολούνται σε αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Νέας 

Ιωνίας.    

 

∆. 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 και91/383/ΕΟΚ>> καθώς και µε το Ν.3850/2010 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' άρθρο 42 «Γενικές 

υποχρεώσεις εργοδοτών» και άρθρο 41 <<Ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών>>. 

Κατά τις επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.), ο τεχνικός θα έχει επαφές µε τους υπεύθυνους λειτουργίας των υπηρεσιών του 

Ο.Π.Α.Ν., καθώς και µε την ∆ιοικητική υπηρεσία του Ο.Π.Α.Ν., όπου θα συζητούνται τα παραπάνω θέµατα 

και θα γίνονται σχετικές υποδείξεις. Επίσης θα έχει επαφές και συνεργασία µε τους συλλόγους των 

εργαζοµένων σε θέµατα των αρµοδιοτήτων του. 

 

 

Ο συντάξας 
 

 

 

Άγγελος Κουσουνής 

Ο προϊστάµενος τµήµατος  
µελετών και κατασκευών 

 

 

Ν. Γιοβάνης 

Ο ∆ιευθυντής Τεχνικών  

Υπηρεσιών 

 

 

Ε. Σµαραγδάκης 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείµενο συγγραφής 

Αντικείµενο αυτής της µελέτης είναι η Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας. 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

1. Η Νοµοθεσία για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζοµένων ως ισχύει κατά την διάρκεια της 
σύµβασης (Ν. 1568/1985 ΦΕΚ 177 Α΄) 

2. Η Νοµοθεσία που διέπει τις δηµόσιες συµβάσεις (Ν.4412/16, Ν. 4281/2014 κ.α.) 

3. Κ.Υ.Α. αριθµ. 88555/30-9-88 «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. 

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

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

εργασίας…». 

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

Εργαζοµένων» 

7. Άρθρο 9 του Ν. 3144/2003 «Συµπλήρωση διατάξεων του Ν.1568/85 Υγιεινή και Ασφάλεια 

εργαζοµένων» 

8. Το άρθρο 27 του Ν.4304/2014 (ΦΕΚ 234 Α΄), το οποίο αντικαθιστά την παρ. 10 του άρθρου 12 του 

Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄) σύµφωνα µε το οποίο είναι δυνατή η σύναψη από τους Ο.Τ.Α. δηµοσίων 

συµβάσεων παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς 
υπηρεσίες. 

 

Άρθρο 3ο: Συµβατικά στοιχεία 

1. Τεχνική Περιγραφή 

2. Προϋπολογισµός 
3. Συγγραφή υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 4ο: Συµβατικά στοιχεία 

Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης. 

Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

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

στην παρούσα µελέτη, στα πλαίσια επισκέψεών του σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.), 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 ∆/νσης του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.), όπου θα συζητούνται θέµατα ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων και 

θα γίνονται οι σχετικές υποδείξεις. 

 

Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του εντολέα 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) 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 

Ο ανάδοχος µετά την ανάδειξη του θα πρέπει να προσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών για την υπογραφή της 

σχετικής σύµβασης. Με τη σύµβαση θα καθοριστούν ο τρόπος και χρόνος πληρωµής του αναδόχου. Η 

πληρωµή θα γίνεται κατόπιν έκδοσης τιµολογίου παροχής υπηρεσιών και ελέγχου των απαιτούµενων 

δικαιολογητικών από τις αρµόδιες υπηρεσίες.  

 

Άρθρο 8ο: 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, 
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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 9ο: 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 και δεν 

µπορεί να προκύψει από µέρους του ουδεµία επιπλέον οικονοµική απαίτηση ως αποζηµίωση για τις κρατήσεις 

αυτές. 

 

Άρθρο 10ο: Αναθεώρηση αµοιβής 

Το ποσό της αµοιβής δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία αλλά 

παραµένει σταθερή και αµετάβλητη. 

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

υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ’ 

όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 

Άρθρο 11ο: 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 12ο: Επίλυση διαφορών 

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

ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 13ο: Τρόπος υποβολής υποψηφιοτήτων 

Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι για την εκτέλεση εργασιών ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ θα  υποβάλουν:  

Α) γραπτή προσφορά στην οποία θα αποτυπώνεται η προσφερόµενη τιµή, και 

Β) τα κάτωθι απαιτούµενα δικαιολογητικά: 

 

Αίτηση 

1) Αντίγραφο πτυχίου όπως αναφέρεται στη παρ.2, «Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» της 

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

να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόµιµες βεβαιώσεις ισοτιµίας ή αντιστοιχίας.  

2) Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. 

3) Αποδεικτικό Προϋπηρεσίας ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ όπως αναφέρεται στη παρ.3, «Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». 

 

 

 

Ο συντάξας 
 

 

 

Άγγελος Κουσουνής 

Ο προϊστάµενος τµήµατος  
µελετών και κατασκευών 

 

 

Ν. Γιοβάνης 

Ο ∆ιευθυντής Τεχνικών  

Υπηρεσιών 

 

 

Ε. Σµαραγδάκης 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο συντάξας 
 

 

 

Άγγελος Κουσουνής 

Ο προϊστάµενος τµήµατος  
µελετών και κατασκευών 

 

 

Ν. Γιοβάνης 

Ο ∆ιευθυντής Τεχνικών  

Υπηρεσιών 

 

 

Ε. Σµαραγδάκης 

 

 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 

Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα Τιµή µονάδας 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

1 .  

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 71317210-8 Ώρες ετησίως 75 15,00 1125,00 

     ΦΠΑ 24% 270,00 

     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.395,00 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

                                                                                                                Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 

Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα Τιµή µονάδας 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

1 .  

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 71317210-8 Ώρες ετησίως 75   

     ΣΥΝΟΛΟ  

     ΦΠΑ 24%  

     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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Ακολούθως διεξάγονται συζητήσεις, εκφράζονται διάφορες απόψεις και ο Πρόεδρος δίνει τις 

απαραίτητες εξηγήσεις,  όπως αυτές καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 
 
Τέλος  ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

 

 
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
 αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές, 

 αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 

1. την  υπ΄ αρ. πρωτ. 3052/11-12-2017 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 

2. το υπ’ αριθµόν πρωτοκ. 2922/29-11-2017 αίτηµα του τµήµατος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών 

Υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ, 

3. το υπ’ αριθµ. 2803/10-11-2017 έγγραφο του ΟΠΑΝ προς την Τεχνική Υπηρεσία που αφορά στην 

σύνταξη µελέτης (έκθεση – συγγραφή υποχρεώσεων – τεχνικές προδιαγραφές  - τεχνικά 

χαρακτηριστικά – ενδεικτικό προϋπολογισµό) 

4. την υπ’ 54Α/2017 µελέτη της Τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου Ν. Ιωνίας,  
5. τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών  όπως ισχύει 
6. τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 & 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 

(∆.Κ.Κ.), όπως αναδιατυπώθηκε µε παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007, 

7. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  

8. τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 

9. τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013) «Επείγοντα 

µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των -8- παρόντων (µετά την αποχώρηση του κ. Λάζαρου Βουδούρη & την προσέλευση του 
αναπληρωτή του κ. Κων/νου Μωρίκη )  και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας  

 

1. Την έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας που αφορά στην παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού 
Ασφαλείας στους εργαζοµένους του, ο οποίος σε συνεργασία µε τον Ιατρό εργασίας θα 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, και θα ισχύει 
από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού και για 1 έτος 

2. Την έγκριση της µε αριθµ. 54Α/2017 µελέτη της Τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου Ν. Ιωνίας, για 
την ανάγκη του Νοµικού Προσώπου που αφορά στη παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας 
στους εργαζοµένους του, οικ. έτους 2017-2018, η οποία επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες 
κρατήσεις, ενέκρινε ο Πρόεδρος του Νοµικού προσώπου και επισυνάπτεται. 

3. Την έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης της πίστωσης συνολικού ποσού ύψους 1.395,00 € 
συµπ/µένου του Φ.Π.Α. που φέρεται γραµµένη στον προϋπολογισµό του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. 
Ιωνίας οικ. έτους 2017-2018 µε τίτλο « Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 
µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία (γιατροί, προσωπικό φύλαξης κ.λ.π.)» και 
συγκεκριµένα α. 116,25 € µε το Φ.Π.Α. εις βάρος του Κ.Α.∆. 15.6117.0001 για το οικ. έτος 
2017, όπου υπάρχουν διαθέσιµες και επαρκείς πιστώσεις για την αντιµετώπιση της δαπάνης 
αυτής και β. 1.278,75 € µε το Φ.Π.Α. εις βάρος του Κ.Α.∆. 15.6117.0001 του προϋπολογισµού 
οικ. έτους 2018 (πολυετής υποχρέωση) » 

4. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών όπως αναφέρονται στην παραπάνω µελέτη. 

5. Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-
147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών  όπως ισχύει µε 
απευθείας ανάθεση, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάση τιµής. 

 

 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια µέρα. 
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          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ 
         

 
 
         Σπύρος Αµανατίδης 
     ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 
Ακριβές  αντίγραφο από τα πρακτικά 

        Νέα Ιωνία, αυθηµερόν 

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
    
        Σπύρος Αµανατίδης 
   ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 

1. Γεώργιος Καρυπίδης 

2. ∆ηµήτριος Γεωργούδης 

3. Ηλίας Γκαραβέλας 

4. Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 

5. Κωνσταντίνος Μωρίκης (αναπλ. µέλος 
του κ. Λάζαρου Βουδούρη) 

6. Κωνσταντίνος Ρίζος 

7. Στυλιανή Αδαµοπούλου 
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