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ΜΕΛΕΤΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

CPV:71317210-8 
«Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας»  

 
Αντικείμενο υπηρεσίας 

 
Η παρούσα αφορά στην παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας όπως αυτές 
προβλέπονται και ορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 και των  , 157/92 και 
294/88 που εναρμόνισαν την εθνική με την κοινοτική νομοθεσία σε θέματα υγιεινής 
και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει 
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε όλες τις πτυχές της εργασίας και να 
λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων. Σύμφωνα 
με την συγκεκριμένη νομοθεσία η παρουσία Τεχνικού Ασφαλείας καθίσταται πλέον 
υποχρεωτική. 
 
Ο τεχνικός ασφάλειας 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. (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 σε αυτό το βιβλίο). 
 
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 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 προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της 
επιχείρησης. 
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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. 
 
Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει 
υποχρέωση: 
α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση 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 υγείας και ασφάλειας. 
 
(Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν 
από τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών 
απασχόλησής του ως τεχνικού ασφάλειας.). 
 
Οι εν λόγω υπηρεσίες απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα που 
δεν μπορεί να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικού του Δήμου. 
Συγκεκριμένα: 

Απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του Τεχνικού Ασφαλείας 

Πτυχιούχοι A.Ε.I. 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
Χημικός Μηχανικός 
Χημικός 
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. 
Τμήματος Μηχανολογίας 
Τμήματος Ηλεκτρολογίας  
Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
Κάθε άλλη ειδικότητα Α.Ε.Ι. και 
Τ.Ε,Ι. που το αντικείμενο 
σπουδών έχει σχέση με τις 
εγκαταστάσεις και την 
παραγωγική διαδικασία των 
επιχειρήσεων 

 
Χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας  
Ο χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) υπολογίζεται βάσει του Ν. 
3850/2010, σύμφωνα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και τον αντίστοιχο 
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βαθμό επικινδυνότητας που τη διέπει, καθώς και τον συνολικό αριθμό των ατόμων 
που απασχολούνται σε αυτήν.  
 
Σύμφωνα με τη δραστηριότητά του ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ανήκει βάσει του Ν. 3850/2010 
στη Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας και βάσει αυτού ως ελάχιστο όριο ωρών ετήσιας 
απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) ορίζονται οι 50 ώρες και για αριθμό 
εργαζομένων 21-50. 
 
Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας : 
Ήσσονος αξίας (άρθρο 49 του Ν. 4782/21, όπως αυτό προστέθηκε και διαμορφώθηκε 
ως άρθρο 117Α του Ν. 4412/16), χωρίς την απαίτηση έκδοσης πράξης ανάθεσης ή 
διαδικασιών εκτέλεσης του παρόντος από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την 
διαδικασία του ανωτέρω άρθρου.  

Ισχύουσες Διατάξεις  

1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από 
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008) 
2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007 
3.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και   
λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων» 
4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10   
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16), όπως διαμορφώθηκε από το Ν. 
4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09.03.2021) 
6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 
7.Τις διατάξεις του Ν.4497/2017 
8.Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/19-7-2018 ΦΕΚ 133Α 
 
 Ύπαρξη πιστώσεων : 

Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εννιακοσίων 

ευρώ (900,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και θα χρηματοδοτηθεί από 

ιδίους πόρους  και συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 30.6117.0006 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2021 με ποσό 450,00 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 

450,00 € θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2022. 

 
Έγκριση Αποτελέσματος  
Ως ήσσονος αξίας χωρίς απευθείας ανάθεση και με τις πληρωμές να εκτελούνται ως 
εξόφληση έναντι νόμιμου φορολογικού παραστατικού, χωρίς να απαιτούνται 
έκδοση πράξης ανάθεσης ή οι διαδικασίες εκτέλεσης του παρόντος από την 
αναθέτουσα αρχή. (άρθρο 117Α Ν. 4412/16 ως διαμορφώθηκε από το άρθρο 49 του 
Ν. 4782/2021). 
 
Διάρκεια Σύμβασης  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης (άρθρο 217  του Ν.4412/16).  
 
Τόπος Παροχής  
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται στα Δημοτικά κτίρια του Δήμου Κέας και 
συγκεκριμένα: 
 

Υποκατάστημα - Παράρτημα Αριθ. Διοικητικών Αριθ. Εργατοτεχνιτών 

Νέο Δημαρχείο - Ιουλίδα 9 - 

Αποθήκη υδραυλικών Αγ.Κων/νου - 17 

ΚΕΠ - Ιουλίδα 2 - 

Ιστορικό Δημαρχείο - Ιουλίδα 4 - 

Πολιτιστικό Κέντρο - Ιουλίδα Χωρίς τακτικό προσωπικό 

Πνευματικό Κέντρο - Κορησσία Χωρίς τακτικό προσωπικό 

Δημοτικά Σφαγεία 2 - 

Τοπικό Γραφείο Κορησσίας 1 - 

Κέντρο Κοινότητας Κορησσίας 1  - 

Βοήθεια στο σπίτι 3 - 

ΧΥΤΑ  Κέας Χωρίς τακτικό προσωπικό 

 
Σε περίπτωση αλλαγής της υφιστάμενης κατάστασης του προσωπικού ως προς τον 
αριθμό των εργαζομένων λόγω λήξης σύμβασης, αποχώρησης, διαθεσιμότητας, 
κινητικότητας κ.λπ. θα υπάρχει έγγραφη ενημέρωση. 
 
Παραλαβή Εργασίας : 
Δεν απαιτείται και οι πληρωμές θα εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νόμιμου 
φορολογικού παραστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 117Α Ν. 4412/16 ως 
διαμορφώθηκε από το άρθρο 49 του Ν. 4782/2021. 
 
 
Τρόπος Πληρωμής  

 Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνει μετά την ποιοτική παραλαβή από την 
αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως δελτίου παροχής υπηρεσιών, με χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής και με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. 
Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, 
μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16). 

 
 Κατά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, 

αυτή γίνεται από την επιτροπή παραλαβής, η οποία διενεργεί τον απαιτούμενο 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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έλεγχο και συντάσσει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Το πρωτόκολλο αυτό 
εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην περίπτωση 
ωστόσο που το πρωτόκολλο υποβληθεί και παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση 
για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 
αυτοδίκαια.     

 
 

Κέα, 26/07/2021 
 

Η Συντάξασα υπάλληλος   
 
 
 
 
  

         
 
                Βασιλική Πετρή 
               ΔΕ Χειριστής Η/Υ 

 

  Κέα, 26/07/2021 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                                                                               

Η Προϊσταμένη 
Αυτοτελούς Τμήματος 
 Τεχνικών Υπηρεσιών  

και Περιβάλλοντος 
 
 
 

Δήμητρα Δεμένεγα                                                                                          
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                          
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ΜΕΛΕΤΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

CPV:71317210-8 
«Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας»  

 
Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  

 
α/α Περιγραφή Ολική (€) 

1. Υπηρεσία Τεχνικού Ασφαλείας στα Δημοτικά κτίρια του Δήμου Κέας 700,00 € 

Σύνολο κόστους (ΣΕ ΕΥΡΩ): 700,00 € 

ΦΠΑ 24%: 168,00 € 

Γενικό σύνολο συμπ/νου ΦΠΑ ( ΣΕ ΕΥΡΩ ): 868,00 € 

 
 

 

Κέα, 15/05/2020 
 

Η Συντάξασα υπάλληλος   
 
 
 
 
  

         
                Βασιλική Πετρή 
               ΔΕ Χειριστής Η/Υ 

 

  Κέα, 15/05/2020                                                                                                                                                      
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                                                                               

Η Προϊσταμένη 
Αυτοτελούς Τμήματος 
 Τεχνικών Υπηρεσιών  

και Περιβάλλοντος 
 
 
 

Δήμητρα Δεμένεγα                                                                                          
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                          

 
 


