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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                                    ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι 

                                      

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

&  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Έργο: 

 

Αρ. Μελέτης: 

 

«Παροχή υπηρεσιών 

τεχνικού ασφαλείας» 

17/2021 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α.: 

Κ.Α.Ε: 

CPV: 

00.6117.02 

Υ-1367-21 

79417000-0 

 Προϋπολογισμός:  9.937,01€ 

   

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  

===================== 

 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, μεριμνώντας για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 

του, προέβη στη σύνταξη της μελέτης με αριθμό 17/2021 και τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού 

Ασφαλείας», έτσι ώστε να ικανοποιηθεί η απαίτηση του Ν. 3850/2010 για την παροχή υπηρεσιών 

τεχνικού ασφαλείας στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 

Τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας ορίζονται στο άρθρο 11 του ίδιου νόμου.  

Σε περίπτωση που η ανάθεση γίνει σε ΕΞ.Υ.Π.Π., η ΕΞ.Υ.Π.Π. οφείλει να δηλώσει στο Δήμο, 

προσκομίζοντας κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Το νομικό καθεστώς της. 

2. Το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της. 

3. Την έδρα της. 

4. Τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των αρμόδιων ατόμων που θα ασκήσουν τα 

συγκεκριμένα καθήκοντα του  τεχνικού ασφαλείας.  

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται να αναλάβει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, όπως αυτά 

αναφέρονται στην τεχνική έκθεση του Δήμου. 

6. Αποδεικτικό εγγραφής του Τεχνικού Ασφάλειας στην Ηλεκτρονική Βάση του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ 

7. Πιστοποιητικά Συστήματος διασφάλισης ποιότητας για υπηρεσίες, Υγιεινής και Ασφάλειας 

και Περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 και ISO 14001:2015ή 

ισοδύναμα αυτών 
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Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : 

θα παρέχει στο Δήμο υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της 

εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. 

 

Ειδικότερα ο τεχνικός ασφαλείας: 

1. Θα συμβουλεύει σε θέματα: 

1.1 Σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων. 

1.2 Εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών. 

1.3 Προμήθειας μέσων και εξοπλισμού. 

1.4 Επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας. 

1.5 Διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας. 

1.6 Οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 

2. Θα ελέγχει την ασφάλεια: 

2.1 Των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν τη λειτουργία τους. 

2.2 Των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν την εφαρμογή τους. 

3. Θα επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης 

των ατυχημάτων. 

4. Θα ενημερώνει σχετικά το Δήμο. 

5. Θα επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων. Συγκεκριμένα: 

5.1 Θα επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας. Ως θέσεις εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων 

θεωρούνται οι χώροι στέγασης των αντίστοιχων υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν. Ως 

θέσεις εργασίας των τεχνικών υπαλλήλων (εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Καθαριότητας και 

στα συνεργεία συντήρησης) θεωρούνται τόσο οι εσωτερικοί (δημοτικά κτίρια και 

γυμναστήρια) όσο και οι εξωτερικοί χώροι (οδοί, πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, αθλητικές 

εγκαταστάσεις, δημοτικά οικόπεδα), στους οποίους απασχολούνται. Θα αναφέρει στον Δήμο 

οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. Θα προτείνει μέτρα 

αντιμετώπισής τους και θα επιβλέπει την εφαρμογή τους. 
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5.2 Θα επιβλέπει την ορθή χρήση των μέσων ατομικών προστασίας. 

5.3 Θα ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων και θα προτείνει μέτρα για την αποτροπή 

τους. 

5.4 Θα εποπτεύει την εκτέλεση των ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού, για την 

διαπίστωση ετοιμότητας ως προς την αντιμετώπιση των ατυχημάτων. 

6. Θα φροντίζει για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον Δήμο. Συγκεκριμένα: 

6.1 Θα μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της 

εργασίας και θα τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού 

κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους. 

6.2 Θα συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των 

εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

Επιπρόσθετα, επειδή ο χώρος του Δημοτικού Σταδίου “Κωνσταντίνος Καραμανλής” φιλοξενεί το 

εργατοτεχνικό προσωπικό ως χώρος συγκέντρωσης και σε καμιά περίπτωση ως χώρος εργασίας και 

δεδομένου ότι ο χώρος εργασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό είναι ολόκληρη η έκταση του 

Δήμου, εντός των διοικητικών του ορίων, και καθορίζεται καθημερινά βάσει των προγραμμάτων 

εργασίας, προκύπτει ότι την ημέρα της προγραμματισμένης επίσκεψής του τεχνικού ασφαλείας, 

βάσει του εγκεκριμένου προγράμματος επισκέψεών του από το ΣΕΠΕ, θα πρέπει ο τελευταίος να 

παραλαμβάνει κάθε φορά το πρωί της ίδιας ημέρας από τους προϊσταμένους των τμημάτων τα 

αντίστοιχα Ημερήσια Προγράμματα. Ως εκ τούτου, τα δελτία παρουσίας του τεχνικού ασφαλείας 

θα υπογράφει πέραν του εκάστοτε υπεύθυνου για τη φύλαξη του βιβλίου συμβουλών ορισμένου 

τακτικού υπαλλήλου του Δήμου και ο προϊστάμενος του εκάστοτε Τμήματος. Βέβαια, ο χώρος του 

Δημοτικού Σταδίου “Κωνσταντίνος Καραμανλής” αποτελεί χώρο εργασίας για τους υπαλλήλους 

του Τμήματος Αθλητισμού για τους οποίους θα πρέπει να ληφθεί ξεχωριστή μέριμνα. Παρομοίως, 

σε χώρους στους οποίους φιλοξενούνται διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, όπως ο χώρος 

του αμαξοστασίου του Δήμου, οφείλει ο τεχνικός ασφαλείας να διαμορφώσει το πρόγραμμα 

επισκέψεών του βάσει του συνολικού αριθμού των εργαζομένων ανά ειδικότητα και ανά χώρο 

εργασίας και όχι ανά δημοτικό κτίριο, το οποίο αποτελεί χώρο εργασίας μόνο για τους διοικητικούς 

υπαλλήλους. 
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Ο τεχνικός ασφαλείας θα έχει υποχρέωση να διατηρεί αυστηρώς εμπιστευτικές τις 

πληροφορίες, και να τηρεί εχεμύθεια για όσα θέματα ή και στοιχεία που θα περιέλθουν σε γνώση 

του, στα πλαίσια της παροχής των παραπάνω υπηρεσιών. 

Θα καταχωρεί δε σε ειδικό βιβλίο τις γραπτές υποδείξεις του, το οποίο σελιδομετρείται και 

θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο Εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση των 

υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 

Η δαπάνη για την εκτέλεση του παραπάνω έργου ανέρχεται στο ποσό των 9.937,01 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %, και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους. Στον προϋπολογισμό 

του έτους 2021 προβλέπεται η υλοποίηση της δράσης αυτής και ειδικότερα στον Κ.Α. 00.6117.02 

με ποσό 12.000,00€. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για δώδεκα(12) 

μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, με βάση τις πραγματικές ώρες παρουσίας του και 

παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας βάσει του εγκεκριμένου από το ΣΕΠΕ προγράμματος 

επισκέψεων, το οποίο θα τηρείται απαρέγκλιτα, και το οποίο δύναται να αναπροσαρμόζεται με 

βάση τις μεταβολές του συνολικού αριθμού των εργαζομένων και την αριθμητική διακύμανση του 

υπηρετούντος προσωπικού (διοικητικού και εργατοτεχνικού) για οποιονδήποτε λόγο, όπως για 

παράδειγμα συνταξιοδότηση, κινητικότητα, λήξη συμβάσεων ωφελούμενων, λήξη συμβάσεων 

εργαζομένων ΙΔΟΧ, πρόσληψη εργαζομένων ΙΔΟΧ κ.α. 

Η ανάθεση της άσκησης των καθηκόντων του τεχνικού ασφαλείας θα γίνει σύμφωνα τον νόμο 4412/2016 

(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

 Απαιτούμενες ώρες απασχόλησης του Τεχνικού Ασφάλειας ανά έτος 

                             2,5 ώρες για κάθε Τεχνικό Υπάλληλο 

                             0,4 ώρες για κάθε Διοικητικό Υπάλληλο 

Ελάχιστο όριο απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας 75ώρες ανά έτος. 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 Διοικητικοί Τεχνικοί 

Αριθμός εργαζομένων 272 340 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ,ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ. 

Α/Α ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΛΗΘΟΣ ΩΡΕΣ/(8ΜΗΝΟ*ΕΡΓΑΖΟ

-ΜΕΝΟ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Διοικητικοί 161 0,4*12/12 64,40 

2 Τεχνικοί 123 2,5*12/12 307,50 

   ΣΥΝΟΛΟ: 371,90 

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α/Α ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ(ΚΟΙ

ΝΟΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 

ΠΛΗΘΟΣ ΩΡΕΣ/(8ΜΗΝΟ* 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Διοικητικοί 111 0,4*5/12 18,50 

5 Τεχνικοί 217 2,5*5/12 226,04 

   ΣΥΝΟΛΟ: 244,54 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

01. 
Εκτέλεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας : 

371,90+244,54= 616,44  Ώρες 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

Ε.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

01. Εκτέλεση καθηκόντων τεχνικού 

ασφαλείας, ανά ώρα. 

Ώρες 

 

616,44 13,00 8.013,72 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 8.013,72 

ΦΠΑ 24 %: 1.923,29 

ΣΥΝΟΛΟ: 9.937,01 

 

CPV: 79417000-0 

 

Αμπελόκηποι, 15/02/2021 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Εντολή Δημάρχου 

  Προϊ/νη Δ/νσης Τ.Υ.-

Πολεοδομίας,Καθαριότητας & 

Περιβάλλοντος 

 

   

   

Δέσποινα Μιχαηλίδου  ΑΙΚ. ΦΩΤΕΑ 

Msc Γεωπόνος ΠΕ με Α΄β  
Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κός ΠΕ με Α΄β  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

 


