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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους 

υπαλλήλους του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» Δήμου Ιωαννιτών. 

          Η υπηρεσία θα καλύψει τις ανάγκες του Οργανισμού από την υπογραφή της 

σύμβασης και θα έχει ισχύ ένα έτος. 

         Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται σε 5.356,80  ΕΥΡΩ , συμπεριλαμβανόμενου 

του ΦΠΑ 24% και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ.  

«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» με στοιχεία: 

Κ.Α. : 10-6117,  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 5.356,80 €  ΜΕ Φ.Π.Α. 

Η υπηρεσία θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του οικονομικού έτους 
2019.  

 
 

Ιωάννινα 7/3/2019 
 

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η Αναπληρώτρια προϊσταμένη 

Οικονομικών Υπηρεσιών  
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ντρια Διοικητικού -

Οικονομικού 
 
 
 

ΖΩΗ ΛΙΓΓΑ ΘΑΛΕΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ 
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Η ύπαρξη τεχνικού ασφαλείας Ο.Τ.Α. προβλέπεται στα εξής βασικά νομοθετήματα: 
1) Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/02.06.2010 τεύχος Α) Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζομένων 
2) Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/85) "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων" 
3) Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α/88) "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού 
εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις (ή ΟΤΑ), 
εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 του Ν.1568/85" 
4) Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α/96) "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων 
κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ" 
5) Π.Δ. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99) "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων κλπ (τροποποίηση Π.Δ. 17/96)" 
6) Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/8-5-2003) « Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και 
την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις». 
7) Υ.Α. 130134/2007(ΦΕΚ 1369/Β`/2.8.2007) Όροι παροχής υπηρεσιών και χρονικά όρια υποχρεωτικής 
απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών 
8) Υ.Α. 131784/2003 (ΦΕΚ 1624/Β`/5.11.2003) Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ 
9) Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2003 - Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή 
Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ- ΦΑΥ) 
10) Εγγ. ΥΠΕΣ 69521/07 (+68916)/2008 
11) Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλ.130297/15.7.96 : «Εγκύκλιος εφαρμογής ΠΔ 17/1996 "Μέτρα για την 
βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 
89/391/EOK και 91/383/EOK» 
12) ΥΑ 88555/3293/1988 "Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των N.Π.Δ.Δ. και των 
O.T.A." 
13) ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ.17707/19.05.2016 Καταγραφή ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας 
14) Απόφαση Υπ. Εργ. Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλληλεγγύης 43323/1983/07.08.2018 (ΦΕΚ 3509/21.08.2018 
τεύχος Β') Κύρωση του οριστικού ειδικού καταλόγου Ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων 
για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 
3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’ 84) όπως 
αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει. 
    Με βάση τη νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις (ή Ο.Τ.Α.) εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο 
πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας (Ν.3850/2010 άρθρο 8, παράγραφοι 1 και 2).  
    Με την απόφαση YΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ οικ. 34331/Δ9.8920/26.07.2016 (ΦΕΚ 
2458/10.08.2016 τεύχος  Β'), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση  Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Κοιν. 
Αλλ. οικ. 44203/Δ9.11555/29.09.2016 (ΦΕΚ 3163/30.09.2016 τεύχος Β') καθιερώνεται η έναρξη 
λειτουργίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΟΠΣΣΕΠΕ), 
στο οποίο οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μετά την απόκτηση κωδικού πρόσβασης στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr, αιτήσεις, αναγγελίες, γνωστοποιήσεις και λοιπά έγγραφα, όπως 
η γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, η γνωστοποίηση 
παύσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, η εκ των προτέρων γνωστοποίηση 
εκτέλεσης τεχνικών έργων κ.α. όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης. 
Συνεπώς η υποβολή των εγγράφων αυτών θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. 
    Δημιουργούνται Ηλεκτρονικές Βάσεις καταχώρισης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών 
εργασίας, που λειτουργούν στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΣΕΠΕ 
(ΟΠΣΣΕΠΕ) και στις οποίες εντάσσονται τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες, κατά τα 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-3850__10_fek_84__02-06-2010_teyxos_akyrwsh_toy_kwdika_nomwn_gia_thn_ygeia_kai_thn_asfaleia_twn_ergazomenwn/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_1568__1985_fek_177__85_teyxos_a_ygieinh_kai_asfaleia_twn_ergazomenwn/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80-%CE%B4-29488-%CF%86%CE%B5%CE%BA-1381988-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/p-d-_17__96_fek_11__1996_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80-%CE%B4-15999-%CF%86%CE%B5%CE%BA-1571999-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3144__03_fek_111__8-5-03_teyxos_a_koinwnikos_dialogos_gia_thn_prow8hsh_ths_apasxolhshs_kai_thn_koinwnikh_prostasia_kai_alles_diata3eis/
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/99195_2007-kya-130134-fek-1369-b-ok.doc
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/101377_13561_2003-ya-ergasias-131784-fek-1624-05-11-03-b-ok.doc
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/13562_2003-ya-ypexwde-dipad-oik-889-fek-16-14-01-03-b-ok.doc
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%83-6952107-6891621-01-2008/
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/13631_1996-yp-erg-koin-asf-130297-96-ok.doc
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/99484_1988-kya-88555-3293-fek-721-b-ok.doc
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B4-%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA-1770719-05-2016/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%81%CE%B3-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B3-35/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%81%CE%B3-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B3-35/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-8-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF/
https://dimosnet.gr/blog/laws/y%CF%80-%CE%B5%CF%81%CE%B3-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%B7%CF%83-%CE%BF%CE%B9%CE%BA-34331%CE%B49/
https://dimosnet.gr/blog/laws/y%CF%80-%CE%B5%CF%81%CE%B3-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%B7%CF%83-%CE%BF%CE%B9%CE%BA-34331%CE%B49/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CE%B1%CE%BB%CE%BB-%CE%BF%CE%B9%CE%BA-44203%CE%B49-1155529/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CE%B1%CE%BB%CE%BB-%CE%BF%CE%B9%CE%BA-44203%CE%B49-1155529/
http://www.sepenet.gr/
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οριζόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, προϋποθέσεις για την ανάληψη καθηκόντων τεχνικού 
ασφαλείας και ιατρού εργασίας. Με τη θέση σε λειτουργία των Ηλεκτρονικών Βάσεων, η 
ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας από τους εργοδότες γίνεται αποκλειστικά 
μεταξύ των εγγεγραμμένων στις εν λόγω Ηλεκτρονικές Βάσεις, με τους όρους και τη διαδικασία που 
προβλέπουν οι αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
της παραγράφου 2 του άρθρου 9Α του Ν.3850/10. (παρ.1 άρθρο 9Α Ν.3850/10, όπως προστέθηκε από 
το άρθρο 119 του Ν.4488/17)  
    Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η απόφαση Υπ. Εργ.,Κοιν.Ασφ. & 
Κοιν.Αλληλεγγύης 50067/28/27.10.2017 (ΦΕΚ 3952/10.11.2017 τεύχος Β') με την οποία καθορίζεται 
η διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. 
    Ρυθμίσεις του Ν.3850/10 ή άλλων νόμων και κανονιστικών πράξεων που δεν έρχονται σε αντίθεση με 
τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9Α του Ν.3850/10, εξακολουθούν να ισχύουν (παρ.3 
άρθρο 9Α Ν.3850/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 119 του Ν.4488/17). 
   Από την 01-07-2018 κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας ή ανανέωση σύμβασης ή και 
προγράμματος επισκέψεων ΤΑ, από εργοδότες που υποχρεούνται κατά τα ανωτέρω να χρησιμοποιούν τις 
υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας, πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 
της απόφασης Υπ. Εργ. Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλληλεγγύης 50067/28/27.10.2017 (ΦΕΚ 3952/10.11.2017 
τεύχος Β'). (παρ.2 άρθρο 9 απόφαση Υπ. Εργ.,Κοιν.Ασφ. & Κοιν .Αλληλεγγύης 50067/28/27.10.2017 (ΦΕΚ 
3952/10.11.2017 τεύχος Β') όπως αντικαταστάθηκε από την  απόφαση Υπ. Εργ. Κοιν. Ασφ. & Κοιν. 
Αλληλεγγύης 32126/1463/11.06.2018 (ΦΕΚ 2404/25.06.2018 τεύχος Β’) 
    Για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας τα εμπλεκόμενα μέρη προβαίνουν στις ακόλουθες 
ενέργειες: 
    Ο εργοδότης συμπληρώνει το έντυπο ανάθεσης καθηκόντων στο σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, το οποίο 
πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους για τη διαπίστωση συνδρομής των προϋποθέσεων του 
νόμου σχετικά με την άσκηση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας. Ενδεικτικά ελέγχονται: 
α) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του Τεχνικού Ασφάλειας που απαιτούνται για τον κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας και την κατηγορία επικινδυνότητας της επιχείρησης 
β) ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφάλειας και η κατανομή του χρόνου κατά το 
αναφερόμενο χρονικό διάστημα, για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης σε 
συνάρτηση με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρηση, 
γ) ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφάλειας και η κατανομή του χρόνου κατά το 
αναφερόμενο χρονικό διάστημα σε παράρτημα της ίδιας επιχείρησης ή σε άλλη επιχείρηση ή και 
παραρτήματά της καθώς και οποιαδήποτε άλλη απασχόληση αυτού ως Τεχνικός Ασφάλειας. (παρ.3 
άρθρο 7 απόφαση Υπ. Εργ. Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλληλεγγύης 50067/28/27.10.2017 (ΦΕΚ 3952/10.11.2017 
τεύχος Β') 
    Ο εργοδότης συμπληρώνει εκ νέου το έντυπο ανάθεσης καθηκόντων, ακόμη κι αν πρόκειται για τον 
ίδιο Τεχνικό Ασφάλειας, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Σε περίπτωση μεταβολής ενός ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω δηλωθέντων στοιχείων  και 
β) Με τη συμπλήρωση κάθε δωδεκαμήνου εκάστης ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας στο 
σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ με διάρκεια άνω του δωδεκαμήνου, οπότε επικαιροποιούνται τα ως άνω δηλωθέντα 
στοιχεία.  
    Με τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου ολοκληρώνεται ο καταρχήν έλεγχος 
του νομότυπου ως προς τα προαναφερθέντα στοιχεία της ανάθεσης και στη συνέχεια αποστέλλεται 
ειδοποίηση στα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη, τα οποία είναι κατά περίπτωση ο Τεχνικός Ασφάλειας και/ή η 
επιχείρηση παροχής Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), για να δηλώσουν την 
αποδοχή ή μη της ανάθεσης καθηκόντων που προτείνεται από τον εργοδότη. (παρ. 3 άρθρο 7 απόφαση 
Υπ. Εργ., Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλληλεγγύης 50067/28/27.10.2017 (ΦΕΚ 3952/10.11.2017 τεύχος Β')  
  Με την αποδοχή της πρότασης για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας κατά τα οριζόμενα στην 
παρούσα παράγραφο, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής του εντύπου ανάθεσης καθηκόντων ΤΑ και 
η ανάθεση δρομολογείται στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. (παρ.3 άρθρο 7 απόφαση Υπ. 
Εργ.,Κοιν.Ασφ. & Κοιν.Αλληλεγγύης 50067/28/27.10.2017 (ΦΕΚ 3952/10.11.2017 τεύχος Β')  
    Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. προβαίνουν σε περαιτέρω έλεγχο του νομότυπου ανάθεσης 
καθηκόντων ΤΑ. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης μη συνδρομής των απαραίτητων προϋποθέσεων, η 
αρμόδια Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. αποστέλλει αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος ανάθεσης καθηκόντων 
Τεχνικού Ασφάλειας που κοινοποιείται στον προσωπικό λογαριασμό του αιτούντα εργοδότη. (παρ.4 
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άρθρο 7 απόφαση Υπ. Εργ.,Κοιν.Ασφ. & Κοιν.Αλληλεγγύης 50067/28/27.10.2017 (ΦΕΚ 3952/10.11.2017 
τεύχος Β')  
   Σε περίπτωση μεταβολής των όρων και προϋποθέσεων για την υποχρέωση του εργοδότη να 
χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας κατά τις κείμενες διατάξεις, ο εργοδότης που έχει 
αναθέσει σχετικά καθήκοντα σε Τεχνικό Ασφάλειας προβαίνει στις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 
7 παρ. 3α, υποβάλλοντας τα νέα δεδομένα και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου αυτού. (παρ.1 
άρθρο 8 απόφαση Υπ. Εργ. Κοιν. Ασφ. & Κοιν.Αλληλεγγύης 50067/28/27.10.2017 (ΦΕΚ 3952/10.11.2017 
τεύχος Β')  
   Σε περίπτωση μονομερούς απόφασης του Τεχνικού Ασφάλειας ή/και της ΕΞΥΠΠ για διακοπή της 
άσκησης των καθηκόντων ΤΑ, υποβάλλεται αίτημα διακοπής παροχής υπηρεσιών ΤΑ. 
   Ειδικά για την περίπτωση μονομερούς διακοπής παροχής υπηρεσιών ΤΑ από τον εργοδότη, η δήλωση 
θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη. (παρ.2 άρθρο 8 απόφαση Υπ. Εργ. Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλληλεγγύης 
50067/28/27.10.2017 (ΦΕΚ 3952/10.11.2017 τεύχος Β') 
Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη: Σύμβαση έργου ή σύμβαση υπηρεσιών 
Για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα από τις διατάξεις του ν. 3850/2010, είναι δυνατή η σύναψη από τους ΟΤΑ, εφόσον ο φορέας 
δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής, συμβάσεων μίσθωσης έργου 
(κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997) με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας ή δημοσίων 
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (της παρ. 2δ του άρθρου 15 του ν. 4281/2014) με φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.  (άρθρο 12 παρ.10 του Ν.4071/2012, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 του Ν.4304/2014, ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 37/ οικ. 21097/28.05.2012) 
Με τη διάταξη του άρθρου 12 παρ.10 του Ν.4071/2012 καθιερώθηκε δια νόμου η δυνατότητα των ΟΤΑ να 
συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας, 
προκειμένου να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν.3850/2010 περί 
προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προσλήψεις τακτικού προσωπικού έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά λόγω της δυσμενούς δημοσιονομικής 
συγκυρίας, αλλά και ότι οι συγκεκριμένες ειδικότητες δεν ενδείνυται να προσλαμβάνονται ως τακτικό 
προσωπικό, καθώς ως επί το πλείστον δεν απαιτείται να απσχολούνται με πλήρες ωράριο. Με τη νέα 
διάταξη διασαφηνίζεται το καθεστώς της απασχόλησης ιατρού και τεχνικού με την παροχή υπηρεσιών, η 
οποία διέπεται από τα οριζόμενα στην παρ.2δ του άρθρου 15 του Ν.4281/2014. (Αιτιολογική έκθεση του 
Ν.4304/2014) Συνεπώς, με  νεότερες  Πράξεις του, το Ελεγκτικό Συνέδριο δέχεται τη δυνατότητα των 
Δήμων να αναθέτουν τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας όχι μόνο με σύμβαση έργου, αλλά και με 
σύμβαση παροχής υπηρεσιών (στις περιπτώσεις των εν λόγω Πράξεων έγινε απευθείας ανάθεση από 
το Δήμαρχο). Με τις Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 84/2014 και 178/2014 κρίθηκε το ίδιο και για τον ιατρό 
εργασίας. 
Χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας 
Επειδή, βάσει των εργαζομένων που απασχολούνται ανά ΟΤΑ,  οι ώρες απασχόλησης που προκύπτουν 
για τον ιατρό εργασίας και τον τεχνικό ασφαλείας συνήθως είναι λιγότερες από το πλήρες ωράριο των 
εργαζομένων στους φορείς του Δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπά ΝΠΔΔ (40 ώρες), το Υπουργείο μας παρέσχε 
οδηγίες στους ΟΤΑ, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 12 ν. 1568/1985 και 12 ν. 3850/2010, 
Με βάση την κατηγοριοποίηση του άρθρου 10 του Ν.3850/2010 καθορίζονται συντελεστές από την παρ.1 
του άρθρου 21 του Ν.3850/2010, που πολλαπλασιαζόμενοι επί τον αριθμό των εργαζομένων δίνουν τις 
ώρες ετήσιας απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας για κάθε μία από τις κατηγορίες (ή 
ΟΤΑ) που κατανέμονται κατά μήνα με κοινή συμφωνία εργοδότη και Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας 
της Εργασίας: 
 Κατηγορία Α 

  Ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο 

Αριθμός εργαζομένων Τεχνικός ασφάλειας Ιατρός εργασίας 

Έως 500 3,5 0,8 

501 έως 1000 3,0 0,8 

1.001 έως 5000 2,5 0,8 
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5.001 και άνω 2,0 0,8 

β) Κατηγορία Β 

  Ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο 

Αριθμός εργαζομένων Τεχνικός ασφάλειας Ιατρός εργασίας 

Έως 1000 2,5 0,6 

1001 έως 5000 1,5 0,6 

5.001 και άνω 1,0 0,6 

γ) Κατηγορία Γ 

  Ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο 

Αριθμός εργαζομένων Τεχνικός ασφάλειας Ιατρός εργασίας 

  0,4 0,4 

Σε κάθε περίπτωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας ο ελάχιστος πραγματικός 
χρόνος ετήσιας απασχόλησης για τον καθένα χωριστά δεν μπορεί να είναι μικρότερος των: 
α) 25 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν μέχρι 20 άτομα, 
β) 50 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν από 21-50 άτομα και 
γ) 75 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα (παρ. 2 άρθρο 21 
Ν.3850/2010). 
α) Ο συνολικός μέγιστος (ετήσιος) πραγματικός χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας σε μία ή 
περισσότερες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης μισθωτού. 
 
Προσόντα τεχνικού ασφαλείας 
Ο τεχνικός ασφάλειας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.3850/2010 πρέπει να έχει τα 
παρακάτω προσόντα, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτή: 
α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του 
εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις 
εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το 
Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), 
β) πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο 
σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης 
επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, 
γ) πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των 
πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), 
δ) απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής 
επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης 
επαγγέλματος εμπειροτέχνη. 
Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους τεχνικούς των 
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον διετή, για τους τεχνικούς της περίπτωσης γ΄ της 
παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετή και για τους τεχνικούς της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 
τουλάχιστον οκταετή. (παρ.2 άρθρο 11 Ν.3850/2010) 
Για τους τεχνικούς ασφάλειας 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 των εργαζομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προϋπηρεσία που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν.3850/2010 μειώνεται ως εξής: 
α) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 κατά ένα έτος, 
► Για Απόφοιτους ΑΕΙ δηλ. απαιτείται προϋπηρεσία μόνον 1 έτους 
β) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 κατά τρία έτη. 
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► Για Απόφοιτους ΤΕΙ δηλ. απαιτείται προϋπηρεσία μόνον 2 ετών 
► Για Απόφοιτους Τεχνικών Λυκείων, Τεχνικών Σχολών κ.λπ απαιτείται προϋπηρεσία μόνον 5 ετών 
(παρ.3 άρθρο 11 Ν.3850/2010). 
Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά της αλλοδαπής, 
από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφάλειας. (παρ.4 άρθρο 11 Ν.3850/2010) 
Στο άρθρο 13 του Ν.3850/2010 αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτούμενες ειδικότητες των τεχνικών 
ασφαλείας με βάση την δραστηριότητα των επιχειρήσεων (ή ΟΤΑ 
Αρμοδιότητες τεχνικού ασφαλείας 
Οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας περιγράφονται στα άρθρα 14 και 15 του Ν.3850/2010. Οι 
αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη ενώ επίσης ο τεχνικός ασφάλειας έχει την 
υποχρέωση επίβλεψης των συνθηκών εργασίας. Πιο συγκεκριμένα: 
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 (παρ. 1 άρθρο 14 
Ν.3850/2010). 
Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ασφάλειας, 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 (παρ. 4 άρθρο 20 Ν.3850/2010). 
Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη (παρ.3 άρθρο 42 
Ν.3850/2010). 
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 γενικότερα 
της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 
β) ελέγχει 
- την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους 
- καθώς και την ασφάλεια των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή 
τους 
- και επίσης 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 (παρ.2 άρθρο 14 Ν.3850/2010). 
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. (παρ.1 άρθρο 15 Ν.3850/2010) 
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. (παρ.2 άρθρο 15 Ν.3850/2010) 
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 (παρ.3 
άρθρο 15 Ν.3850/2010). 
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Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη 
και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν 
μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού 
ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. (παρ.4 άρθρο 15 Ν.3850/2010) 
Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο (παρ. 5 άρθρο 15 
Ν.3850/2010). 
Συνεργασία τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας 
Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου τους να 
συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. Επίσης οφείλουν, να 
συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων και 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 (άρθρο 20 Ν.3850/2010).  
 
 

Ιωάννινα 7/3/2019 
 

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  
 
 
 
 
 
 

ΖΩΗ ΛΙΓΓΑ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η Αναπληρώτρια προϊσταμένη 

Οικονομικών Υπηρεσιών  
 
 
 
 

ΘΑΛΕΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ντρια Διοικητικού -

Οικονομικού 
 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-15-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B2%CE%BB%CE%B5%CF%88%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-15-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B2%CE%BB%CE%B5%CF%88%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-15-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B2%CE%BB%CE%B5%CF%88%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-20-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

III. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

     

Εργαζόμενοι Κατηγορία 

Αριθμός Ώρες /Έτος 

Ώρες / Έτος Τιμή / Ώρα Σύνολο με Φ.Π.Α. Εργαζομένων Εργαζόμενο 

  Β΄ 80 2,5 200,00 18,00 € 3.600,00 € 

  Γ΄ 244 0,4 97,60 18,00 € 1.756,80 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 324   297,60 - 5.356,80 € 

 
Ιωάννινα 7/3/2019 

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  
 
 
 
 
 

ΖΩΗ ΛΙΓΓΑ  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η Αναπληρώτρια προϊσταμένη 

Οικονομικών Υπηρεσιών  
 
 
 

ΘΑΛΕΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ντρια Διοικητικού -

Οικονομικού 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
  

   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

IV. Γ Ε Ν Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 

ΑΡΘΡΟ 1  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων έχει ως αντικείμενο  την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για 
τους υπαλλήλους του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» Δήμου Ιωαννιτών. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της 
υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 5.356,80 €. 
Αναλυτικά: 

Κ.Α. : 10-6117, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  5.356,80 €  ΜΕ Φ.Π.Α. 

Η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» οικονομικού 
έτους 2019. 
 
ΑΡΘΡΟ 2  
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:  
 
   Για τη διενέργεια της παρούσας ανάθεσης  και την εκτέλεση της υπηρεσίας ισχύουν: 
1.- Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 περίπ. 31 του Ν. 4412/2016 
2.-Οι διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 1 & 2 του Ν.4412/2016 
3.-Οι διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  
Τα συμβατικά στοιχεία, κατά σειρά ισχύος είναι :   

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4 : 
 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία : 
Α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της πρόσκλησης, της  Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 
, των Τεχνικών  και Γενικών  Προδιαγραφών  της παρούσας μελέτης . 
Β) Η προσφερόμενη τιμή  
 Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα καταθέσει την οικονομικότερη προσφορά. 
 Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τον τρόπο και στο χρόνο που θα οριστεί από την υπηρεσία ανάλογα με την 
ανάγκες της δομής . 
Τόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζονται όλες οι δομές του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.». 
ΑΡΘΡΟ 5  ΣΥΜΒΑΣΗ 
 Ο ανάδοχος που θα αναδειχτεί από την διαδικασία της δημοσίευσης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού. 
ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
  Εφόσον υπάρξει απόκλιση της σύμβασης εκτέλεσης της εργασίας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του 
αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις. 
ΑΡΘΡΟ 7  ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος  υπόκειται σε  όλες τις νόμιμες κρατήσεις φόρους, τέλη κ.λ.π.   
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και 
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κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ 
Ο.Γ.Α. καθώς και κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 
Ο  Φ.Π.Α. βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ.  «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.». 

    Ιωάννινα 7/3/2019     
Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  

 
 
 
 
 

ΖΩΗ ΛΙΓΓΑ  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η Αναπληρώτρια προϊσταμένη 

Οικονομικών Υπηρεσιών  
 
 
 

ΘΑΛΕΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ντρια Διοικητικού -

Οικονομικού 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
                                 
                                                       ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

 
V. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

     

Εργαζόμενοι Κατηγορία 

Αριθμός Ώρες /Έτος 

Ώρες / Έτος Τιμή / Ώρα Σύνολο με Φ.Π.Α. Εργαζομένων Εργαζόμενο 

  Β΄ 80 2,5 200,00 

    Γ΄ 244 0,4 97,60 

    ΣΥΝΟΛΟ 324   297,60 - 

  

ΙΩΑΝΝΙΝΑ   …./…./2019 
 

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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