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ΠΡΟΣ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για Τεχνικό Ασφαλείας
Η ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ ΟΤΑ ενδιαφέρεται να αναθέσει την «παροχή υπηρεσιών τεχνικού
ασφαλείας για ένα (1) έτος».
Προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, να υποβάλλουν σφραγισμένες
προσφορές έως την 18

Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στη

Λιβαδειά (Χριστοδούλου 12) σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 25/2019 επισυναπτόμενη μελέτη
με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, όπως έχει συνταχτεί από τις υπηρεσίες του Δήμου
Λεβαδέων.
Η διαδικασία θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά υποβάλλεται σε καλά σφραγισμένο φάκελο
Α. ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Μέσα στον κυρίως φάκελο και με ποινή να μην γίνει αποδεκτή η προσφορά θα υπάρχουν:
1. Τα ελάχιστα υποχρεωτικά δικαιολογητικά συμμετοχής , ήτοι:
α) ποινικό μητρώο,
β) φορολογική ενημερότητα.
γ) ασφαλιστική ενημερότητα
2. Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την οικονομική προσφορά, η οποία δεν πρέπει να
έχει ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Επισημαίνεται ότι η οικονομική
προσφορά δίνεται σε ευρώ, και αναγράφεται τόσο αριθμητικώς όσο και ολογράφως.
Εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και
δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο
σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά.

Λιβαδειά, 12-6-2019
Το εντεταλμένο μέλος του ΔΣ
για την διαχείριση του γραφείου
Σαλαπατάρας Στυλιανός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 868,00 € ( με ΦΠΑ 24%)

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.
Τίτλος:Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας
για τη ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.
Αριθμ. Μελέτης:
25/2019

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ισχύουσα Νομοθεσία
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/85) «Υγιεινή και ασφάλεια
των εργαζομένων» και το Π.Δ 17/1996 ( ΦΕΚ 11/Α/96 ) «Μέτρα για τη βελτίωση της
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις
οδηγίες 89/383 ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/1989),
στις επιχειρήσεις που απασχολούν κατά
ετήσιο μέσο όρο πάνω από (50)
εργαζόμενους ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τεχνικού
ασφαλείας.
2. Σύμφωνα με την αριθμ. ΚΥΑ 88555/3293/1988 (ΦΕΚ 721/Β/1988) «Υγιεινή και
ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των Ο.Τ.Α.», που κυρώθηκε
με το άρθρο 39 του Ν.1836/1989, η εφαρμογή των διατάξεων επεκτείνεται και στο
Δημόσιο,τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και του Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
3. Με τις διατάξεις του Π.Δ 294/1988 ( ΦΕΚ 138/Α/88 ) «Ελάχιστος χρόνος
απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας επίπεδο γνώσεων και
ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες
του άρθρου 1 του Ν.1568/85», καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης του τεχνικού
ασφαλείας καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων.
4. Με το Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α /2.6.2010) κυρώθηκε ο Κώδικας νόμων για την υγεία
και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Η ανάθεση παροχής υπηρεσιών, για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης
868,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 117 και 118 του Ν.4412/16 και θα επιβαρύνει τον Κ.Α 3318 εξόδων του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και τον αντίστοιχο Κ.Α εξόδων του προϋπολογισμού
έτους 2020.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Α. Συμβουλευτικές αρμοδιότητες (άρθρο 14 του Ν. 3850/2010)
Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει στον εργοδότη (ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.) υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή
προφορικά, σε θέματα σχετικά µε την υγεία και ασφάλεια της εργασίας καθώς και την πρόληψη των
εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφαλείας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο

(βιβλίο γραπτών υποδείξεων του τεχνικού ασφαλείας) 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 Ασφαλείας:

α) Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης
των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών και 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 και διευθύνσεων και τους αρμόδιους αντιπρόεδρο και
πρόεδρο.
Β. Επίβλεψη Συνθηκών Εργασίας ( άρθρο 15 του Ν. 3850/2010 )
1)

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

α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων
υγιεινής και ασφάλειας, 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 να 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.
2)

Για τη βελτίωση συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση:

α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας, και να τους ενημερώνει και τους καθοδηγεί για την
αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης των
εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας.
3)

4)
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Ο τεχνικός ασφαλείας εργασίας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική
ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τον
εργοδότη για θέματα της αρμοδιότητάς του δε μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας
της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφαλείας πρέπει να είναι
αιτιολογημένη.
Ο τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ –ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο τεχνικός ασφαλείας σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 11 του Ν. 3850/2010
πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον
αριθμό εργαζομένων σε αυτή:
1)
Πτυχία
α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το
αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και τη παραγωγική
διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από το Τεχνικό
Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), ήτοι πτυχία μηχανολόγου μηχανικού,
ηλεκτρολόγου μηχανικού, χημικού μηχανικού και χημικού.
β) πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών
του εξωτερικού, ήτοι πτυχία μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας, ενεργειακής
τεχνικής.
2)
Προϋπηρεσία που υπολογίζεται από την απόκτηση πτυχίου για τους τεχνικούς
των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον διετή ( παρ.2 άρθρο 11 ν.
3850/2010 ).
3)
Για τους τεχνικούς ασφαλείας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα
επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας
τουλάχιστον (100) ωρών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3850/2010 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 εργαζομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
η προϋπηρεσία που προβλέπεται στη παράγραφο 2 μειώνεται ως εξής:
 Για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 κατά ένα
έτος.
4)
Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή
πιστοποιητικά αλλοδαπής από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφαλείας.
5)
Ο τεχνικός ασφαλείας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της εταιρίας.
ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο χώρος παροχής της υπηρεσίας είναι τα γραφεία της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. και ο Χ.Υ.Τ.Α. Λιβαδειάς 1 ης
διαχειριστικής ενότητας νομού Βοιωτίας.
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.
Πρόγραμμα εργασίας

Έναρξη και τήρηση βιβλίων για την Ασφάλεια & Υγεία των Εργαζομένων.
Το βιβλίο σελιδοµετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση εργασίας. Ο νόμιμος
εκπρόσωπος του εργοδότη λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων του Τεχνικού
Ασφαλείας.
Βιβλία καταγραφής ατυχημάτων.
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.
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Τα όποια μέτρα λαμβάνονται για να αποφευχθεί η επανάληψη του ατυχήματος στο
μέλλον καταχωρούνται στο προαναφερθέν βιβλίο γραπτών υποδείξεων.
Έλεγχος επάρκειας των μέτρων ατομικής προστασίας.
Εφαρμογή συστήματος περιοδικού ελέγχου των συνθηκών ασφαλείας, εργασίας και ενημέρωσης
της Διοίκησης της εταιρίας.
Σύνταξη και υποβολή στην επιχείρηση εκθέσεων όποτε αυτό ζητείται.
Σύνταξη οδηγιών για την ασφαλή εργασία του προσωπικού.

Ο Τεχνικός ασφαλείας θα επισκέπτεται τους εργαζόμενους της εταιρίας στους χώρους
εργασίας όπως αυτοί θα έχουν προσδιοριστεί συμπληρώνοντας σε ετήσια βάση την
ελάχιστη παρουσία που επιβάλει ο νόμος.

Υποχρεώσεις του εργοδότη
Οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται από το άρθρο 7 του ΠΔ 17/18-1-1996
( 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» καθώς και με το Ν.3850/2010 Κεφάλαιο Ζ άρθρο 42 «Γενικές
υποχρεώσεις εργοδοτών» και άρθρο 43 «Ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών».
Λοιπά στοιχεία – απαιτήσεις
Εφόσον η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών γίνεται σε Εξωτερική Υπηρεσία
Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις για τη σύστασή τους σύμφωνα με το ν.3850/2010.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ώρες απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας
Με τη παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.3850/2010 καθορίζεται ο συνολικός ετήσιος χρόνος
απασχόλησης για κάθε μία από τις κατηγορίες επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών του άρθρου
10 του ν.3850/2010, σε ώρες ανά εργαζόμενο.
Με τη παράγραφο 2α του άρθρου 21 του ν.3850/2010 ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση
απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης δε μπορεί να
είναι μικρότερος των (25) ωρών ετησίως για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι είκοσι (20) άτομα.
Για την ανάθεση εργασιών τεχνικού ασφαλείας και τον καθορισμό των ελάχιστων ωρών εργασίας
του λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στην εταιρία και η κατηγορία επικινδυνότητας της
εργασίας. Το διοικητικό προσωπικό της εταιρίας ανήκει στη Γ’ κατηγορία και οι ετήσιες ώρες του τεχνικού
ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο είναι 0,4 (Άρθρο 21 παρ.2 Ν.3850/2010).
Το εργατοτεχνικό προσωπικό και ανήκει στην κατηγορία Β και οι ετήσιες ώρες του τεχνικού
ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο είναι 2,5 (Άρθρο 21 παρ.2 του ν. Ν.3850/2010).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρίας ο αριθμός των εργατοτεχνικών που απασχολούνται με όλες
τις συμβάσεις ανέρχεται σε επτά (7) άτομα και ο αριθμός των Διοικητικών και λοιπών ειδικοτήτων που
απασχολούνται ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. με όλες τις συμβάσεις ανέρχεται σε τέσσερα (4) άτομα.
Στην προσμέτρηση - πίνακα που ακολουθεί υπολογίζεται αναλυτικά ο χρόνος απασχόλησης του
τεχνικού ασφαλείας για την ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε., σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρίας, που αφορούν τον αριθμό
των εργαζομένων ανά ειδικότητα που εργάζονται στην ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και μετά από έρευνα αγοράς σχετικά με το κόστος ανά ώρα ανέρχεται σε
28,00 ευρώ και το ετήσιο κόστος διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για επιχειρήσεις που απασχολούν
μέχρι 20 άτομα
Υπηρεσία
Ώρες / Έτος
Τιμή ώρας, €
Δαπάνη, €
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

25

28,00

700,00

Σύνολο καθαρής αξίας

700,00

ΦΠΑ 24%

168,00

Γενικό Σύνολο Δαπάνη

868,00

Σε περίπτωση που το προσωπικό θα αυξηθεί 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.
Λιβαδειά 06.06.2019
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΑΚΑΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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