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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Η μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για το τα-

κτικό προσωπικό του Δήμου Καβάλας, για χρονικό διάστημα  το έτος 2022-2023. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985(ΦΕΚ 177/Α/1985) «υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων» και το Προεδρικό Διάταγμα 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α/1996) «Μέτρα για την 

βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρ-

φωση με τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», στις επιχειρήσεις που απασχολούν 

κατά ετήσιο όρο πάνω από 50 εργαζομένους, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμο-

ποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 88555/3293/30-09-1988 (ΦΕΚ 721/4-10-1988 τεύχος Β΄) ΚΥΑ 

«Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ που κυ-

ρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989, η εφαρμογή των διατάξεων επεκτείνεται και 

στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης. 

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α/1988) «Ελάχιστος χρόνος 

απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότη-

τας τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες της παρ. 1, του 

άρθρου 1 του ν. 1568/1985» καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης του Ιατρού εργασίες και 

τεχνικού ασφαλείας. 



Για την περίοδο του έτους 2023 η ωριαία αποζημίωση θα αυξηθεί κατά 10,55% περίπου. 

Η αύξηση αυτή εδράζεται στην διαπίστωση ότι τα τελευταία οικονομικά έτη η διατήρηση 

του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης υπηρεσίας σταθερού είχε ως συνέπεια την υπο-

βολή μιας μοναδικής προσφοράς και κατ’ επέκταση την ελλιπή ανάπτυξη  ανταγωνισμού. 

Η επιλογή της αύξησης του προϋπολογισμού, ιδιαίτερα μέσα στην δύσκολη συγκυρία της 

πανδημίας του Covid-19 αναμένεται να δώσει ώθηση στον ανταγωνισμό και να εξασφα-

λίσει την παροχή των εν’ λόγω υπηρεσιών σε υψηλότερο επίπεδο.         

Τέλος σύμφωνα με το Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/τεύχος Α’/2-6-2010) κυρώθηκε ο κώδικας 

νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 21.988,08 € (συμπεριλαμβανομένου και του 

ΦΠΑ 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Ο κωδικός στον προϋπολογισμό 

του Δήμου είναι ο Κ.Α. 00.6117.0003. Η ανάθεση υπηρεσίας θα εκτελεσθεί σύμφωνα με 

τον Ν.4412/2016, Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων κ.α.» 

Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης  της ανάθεσης θα είναι ετήσιος οπότε θα ξεκινήσει 

με την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει διάρκεια 365 ημέρες . Κατ’ εκτίμηση η υπο-

λογιζόμενη δαπάνη για το 2022 θα είναι 0 € και για το ποσό του ενδεικτικού προϋπολο-

γισμού της μελέτης θα ψηφιστούν οι ανάλογες πιστώσεις στο προϋπολογισμό του 2023 

ποσού 21.988,08€  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%)..  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Ο Τεχνικός Ασφαλείας: 

 Επισκέπτεται την κάθε εγκατάσταση της επιχείρησης την ημέρα και ώρα που καθορί-

ζεται στο θεωρημένο από το ΚΕΠΕΚ πρόγραμμα επισκέψεων της εγκατάστασης. 

 Κατά τις επισκέψεις του διενεργεί ελέγχους  σε όλους τους χώρους και τις θέσεις ερ-

γασίας, από πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης εργατικών 

ατυχημάτων. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας υγείας 

και ασφάλειας εργασίας. 

 Εντοπίζει τις πηγές επαγγελματικού κινδύνου και καταγράφει τα μέτρα πρόληψης 

που πρέπει να λαμβάνονται για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των ερ-

γαζομένων. Με βάση τα στοιχεία αυτά συντάσσεται, με ευθύνη της ΕΞΥΠΠ, η Γραπτή 

Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου για την εγκατάσταση, σύμφωνα και με τα οριζό-

μενα στο Ν. 3850/2010. 



 Προτείνει και επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας. 

 Συντάσσει και επικοινωνεί στους εργαζόμενους οδηγίες ασφαλούς εκτέλεσης των ερ-

γασιών τους. 

 Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού, για τη διαπίστω-

ση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. 

 Με την ολοκλήρωση των ελέγχων, ενημερώνει προφορικά τον υπεύθυνο της εγκατά-

στασης για τα ευρήματά του και προτείνει διορθωτικές / βελτιωτικές ενέργειες. 

  Καταχωρεί τις όποιες υποδείξεις του στο ειδικό βιβλίο Υποδείξεων της εγκατάστα-

σης. 

Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο Τεχνικός Ασφάλειας: 

 μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και 

ασφάλειας της εργασίας και τους ενημερώνει για την αποτροπή του επαγγελματικού 

κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους, 

 συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των ερ-

γαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας. 

 Ο τεχνικός ασφαλείας έχει κατά την άσκηση του έργου ηθική ανεξαρτησία απέναντι 

στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη για 

θέματα της αρμοδιότητας του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμ-

βασης του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφαλείας πρέπει να είναι 

αιτιολογημένη. 

 Ο τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 

      Η συγκεκριμένη ανάθεση τεχνικού ασφαλείας του Δήμου Καβάλας, αφορά ατομικές επι-

χειρήσεις ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν ως ΕΞ.Υ.Π.Π. (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστα-

σίας και Πρόληψης) ασκούν τις αρμοδιότητες και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

του τεχνικού Ασφαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 23 του 

Ν.38502010. 

      Αρμοδιότητες του υποψηφίου Οικονομικού Φορέα  

 Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα των επισκέψεων του Τεχνικού Ασφαλείας. Το τελικό 

πρόγραμμα των επισκέψεων που διαμορφώνεται με τις υποδείξεις της επιχείρησης 

υποβάλλεται με ευθύνη του Οικονομικού Φορέα στα αρμόδια ΚΕΠΕΚ για θεώρηση. 

 Αναλαμβάνει τη θεώρηση των βιβλίων υποδείξεων προς τα αρμόδια ΚΕΠΕΚ. 



 Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής του υποψήφιου οικονομικού φορέα είναι να διαθέτει 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας,  εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΙSO 9001: 

2015 και ISO 45001: 2018, καθώς και τριετή (3) τουλάχιστον εμπειρία σε επιχειρήσεις με δυ-

ναμικότητα τουλάχιστον 300 ατόμων στην συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα του 

Τεχνικού Ασφαλείας. Η απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας θα γίνεται με την προσκό-

μιση των κατάλληλων συμβάσεων που θα ζητηθούν, κατά την υποβολή της προσφοράς.   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για χρονικό διάστημα 

το τέλος του  έτους 2023. 

και αφορά το Τακτικό και έκτακτο Προσωπικό, το Εργατοτεχνικό και Διοικητικό, ΙΔΑΧ ΚΑΙ ΙΔΟΧ  

στις  υπηρεσίες του Δήμου. 

 Για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και τον καθορισμό των ωρών απασχόλησης 

τους λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων και η κατηγορία επικινδυνότητας της εργα-

σίας. 

 Το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα ανήκουν στην κατηγορία Β’ 

και οι ετήσιες ώρες του Τεχνικού Ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο είναι 2,5. 

 Το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό του Δήμου ανήκει στην κατηγορία Γ’ και οι ετήσιες ώρες 

του Τεχνικού Ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο είναι 0,4. 

    Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού και των ωρών του προϋπο-

λογισμού ενώ η υπηρεσία θα είναι τμηματική. 

 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ 

Μόνιμοι & ΙΔΑΧ         438 

               

            179 

            

 

                  Σύνολο Εργαζομένων          438             179 

 

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού Ασφαλείας 

Απαιτούμενες ώρες απασχόλησης τεχνικού Ασφαλείας για ένα έτος Μόνιμοι & ΙΔΑΧ: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ : 438 Χ 2,50 = 1.095 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ : 179 Χ 0,4 = 71,60  

 

      ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Β’ & Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ = 1.166,60 

 



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙ-

ΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1.166,60 15,20 17.732,32 

  ΦΠΑ 24% 4.255,76 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ          21.988,08 

 

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού Ασφαλείας 

Απαιτούμενες ώρες απασχόλησης τεχνικού Ασφαλείας για ένα έτος Μόνιμοι & ΙΔΑΧ: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ : 438 Χ 2,50 = 1.095 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ : 179 Χ 0,4 = 71,60  

  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Β’ & Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ = 1.166,60 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙ-

ΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1.166,60 15,20 17.732,32 

  ΦΠΑ 24% 4.255,76 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ             21.988,08 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια  Διοικητικών Υπηρεσιών                                 

 

 

 

                                                            ΠΕΛΑΓΙΑ ΘΑΝΟΓΛΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

                                                                                              

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΒΒΑΑΛΛΑΑΣΣ          

ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ    ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΩΩΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ    ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΩΩΝΝ  

««Παροχή υπηρεσιών τεχνικού Ασφαλείας » 

  

 

 

ΠΡΟΫΠ.:  21.988,08 € συμπ. ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙ-

ΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1.166,60 15,20 
 

  ΦΠΑ 24% 
 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

Καβάλα, ………………./ 2022 

Ο Προμηθευτής 

 

 

 

 

 
Υπογραφή & Σφραγίδα 


