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«Επανάληψη πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής 

προσφοράς παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών 

ΔΗ.Κ.Ε.Λ.» 

 

Τόπος Υποβολής Προσφορών 
Ημερομηνία Έναρξης 

Υποβολής Προσφορών 

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα 

Υποβολής Προσφορών 

Στα γραφεία της ΔΗΚΕΛ, 

Ηπείρου 96-98 ή στο 

dikel2004@gmail.com 

 

 

1/11/2019 
7/11/2019 

16:00 

 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λάρισας (ΔΗ.Κ.Ε.Λ) σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του 

Ν.1568/1985 και του Π.Δ 17/1996 και σύμφωνα με την από 29/2019 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης με ΑΔΑ: 9Ξ0ΟΛ5Ξ-Φ7Μ, προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση 

Παροχής Υπηρεσιών, ένα (1) Τεχνικό Ασφαλείας σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 13 του 

Ν.3850/2010, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμού χιλίων  ευρώ 

(1.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ           

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                Λάρισα,                                                   

1/11/2019 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ    Αρ. Πρωτ 1374 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ   

(ΔΗ.Κ.Ε.Λ)  

Ηπείρου 96-98  

Τ.Κ 41222, Λάρισα  

Τηλ. Επικοινωνίας  :  

2410661727,  2410663085 

Εmail: dikel2004@gmail.com 

                                   

 

                       ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

  

mailto:dikel2004@gmail.com
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

ΕΠΙΚIΝΔYΝΟΤΗΤΑΣ 

ΩΡΕΣ ΤΙΜΗ ΩΡΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 41 0,4 50 18€ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% 900,00€ 

 

Η εν λόγω υπηρεσία έχει κωδικό C.P.V: 71317210-8 θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α. 

02.01.61.00.02.0000 του προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Λ . για το οικονομικό έτος 2019. 

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1ο . Ισχύουσες διατάξεις, Διαδικασία ανάθεσης, Κριτήριο Κατακύρωσης 

Η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : 

α). Του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζομένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των λοιπών σχετικών 

κανονιστικών διατάξεων. 

β). Του νόμου 4412/2016 άρθρο 116,118 & 120 «Περί εκτελέσεως έργων, υπηρεσιών και 

προμηθειών με απευθείας ανάθεση».  

γ). Των άρθρων 209 και 273 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

        δ). Της με Αριθμ. 50067/28 (ΦΕΚ Β' 3952/10.11.2017) Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής αλληλεγγύης «Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων 

Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.». 

ε). Της υπ΄ αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφασης του Υπουργού 

Οικονομικών. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ώρα, μεταξύ των προσφορών που 

πληρούν τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο . Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σφραγισμένη , στο Γραφείο 

Πρωτοκόλλου στο κτίριο της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. έως την 7 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00. 

ΑΡΘΡΟ 3ο . Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Α. Τα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ που λαμβάνουν μέρος στην παρούσα διαδικασία οφείλουν να 

προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Οι τίτλοι εκπαίδευσης  – πτυχία  και οι ειδικότητες που απαιτούνται, σύμφωνα με 

τα άρθρα 11 παρ.1, 12 παρ.4 και 13 του Ν.3850/2010, ανάλογα με τον κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας της Επιχείρησης, είναι οι εξής: 

Τίτλοι εκπαίδευσης : 

➢ 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.), 

Ειδικότητες:  

 Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. 

➢ Μηχανολόγος Μηχανικός , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός , Χημικός Μηχανικός, Χημικός και 

κάθε άλλη ειδικότητα Α.Ε.Ι που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις 

και την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων.  

Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. 

➢ Τμήματος Μηχανολογίας, Τμήματος Ηλεκτρολογίας, Τμήματος Ενεργειακής 

Τεχνικής και κάθε άλλη ειδικότητα Τ.Ε.Ι που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις 

εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων. 

2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (εφόσον αυτή 

προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία), για κάθε πτυχίο που κατατίθεται. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι : 
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α) όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή και ισχύουν κατά την ημερομηνία 

υποβολής της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

β)  δεν  βρίσκεται  σε  καμία  από  τις  καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν. 

4412/2016. 

γ) η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ισχύει για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για 

ένα (1) έτος. 

δ) ότι έλαβαν γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και τις αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

4. Συμβάσεις τουλάχιστον δύο (2) ετών στην περίπτωση πτυχιούχων Α.Ε.Ι και τουλάχιστον 

πέντε (5) ετών στην περίπτωση πτυχιούων Τ.Ε.Ι για την απόδειξη προύπηρεσίας, κατά το 

άρθρο 11 παρ.2 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 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, σύμφωνα με το α.11 παρ.3 Ν.3580/2010, η προϋπηρεσία που προβλέπεται στην 

προηγούμενη παράγραφο μειώνεται ως εξής: 

- για τους τεχνικούς πτυχίου Α.Ε.Ι κατά ένα έτος. 

-για τους τεχνικούς πτυχίου Α.Ε.Ι κατά τρία έτη. 

Επίσης, Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά της 

αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφάλειας.(α.11 παρ.4 ν.3850/2010). 

5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

6. Φορολογική ενημερότητα. 

7. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 
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Β. Οι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΕΞ. Υ. Π. Π.) του άρθρου 23 του 

Ν. 3850/2010, οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού : 

1. Άδεια λειτουργίας ΕΞ .Υ .Π .Π. από την αρμόδια Γενική Δ/νση του Υπουργείου 

Εργασίας, από την οποία να προκύπτει ότι η συμμετέχουσα εταιρεία καλύπτει το σύνολο 

των δραστηριοτήτων της ΔΗ.Κ.Ε.Λ 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι : 

α. όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή και ισχύουν κατά την ημερομηνία 

υποβολής της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

β. η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ισχύει για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για 

ένα έτος. 

γ) ότι δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν. 

4412/2016 

δ) ότι έλαβαν γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και τους αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα 

3. Συμβάσεις τουλάχιστον τριών (3) ετών για την απόδειξη επαγγελματικής εμπειρίας 

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

5. Φορολογική ενημερότητα 

6. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

Όταν ο υποψήφιος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος 

εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία 

(σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). Σε αυτή την περίπτωση θα προσκομίζεται και απόσπασμα 

εταιρικού καταστατικού που θα ορίζει τον υπογράφων ως νόμιμο εκπρόσωπο. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και 

εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει 

οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). Σε αυτή την 

περίπτωση θα προσκομίζεται και απόσπασμα συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

εταιρείας από το οπόιο προκύπτει ότι ο θπογράφων θα είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 
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ΑΡΘΡΟ 4ο : Φάκελος Προσφοράς 

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή 

αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως 

φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα λέξη και επί 

ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα. 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ    ΓΙΑ    ΤΗΝ    ΠΑΡΟΧΗ    ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 

ΥΠΟΨΙΝ : ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (με αναγραφή  ΟΝΟΜ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. 

Μέσα στο φάκελο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 

ειδικότερα : 

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

2. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, Α.Φ.Μ. τηλέφωνο 

σταθερό, φαξ, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση κ.λ.π.) 

3. Την οικονομική προσφορά, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στο εξωτερικό 

μέρος του. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Αξιολόγηση Προσφορών-Κριτήριο Κατακύρωσης- Ποσότητες κατακύρωσης 

• Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών και 

Αξιολόγησης των Προσφορών. 

• Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ώρα, μεταξύ των προσφορών που 

πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 3850/2010 και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή ΑΝΑΔΟΧΟΥ είναι η συμφωνία με τους όρους στα 

τεύχη «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» και «ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της 

παρούσας Πρόσκλησης. 

•  Αποκλίσεις από όρους που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι ή όροι επί ποινή 

αποκλεισμού, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν αιτία απόρριψης των προσφορών. 

• Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές με τιμές μεγαλύτερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

•  Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον συμμετέχοντα ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή ΕΞ.Υ.Π.Π., με τη 

χαμηλότερη τιμή ανά ώρα, επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ανάμεσα στις προσφορές 

που πληρούν τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο : Κατακύρωση Υπηρεσίας 

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με Απόφαση Πρόεδρου μετά την εισήγηση της τριμελούς 

επιτροπής του άρθρου 221 παρ.3 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο . Σύμβαση - Ισχύς Σύμβασης 

Ο μειοδότης στον οποίο κατακυρώνεται η υπηρεσία καλείται για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. 

Διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της. 

Επισημαίνεται ότι, η σύμβαση λύεται αυτομάτως και αζημίως στην περίπτωση που ο Ανάδοχος 

είναι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΞ .Υ .Π .Π.) του άρθρου 23 του Ν. 3850/2010, και 

ανακληθεί η σχετική άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές. 

ΑΡΘΡΟ 8ο Πληρωμή 

α. Η πληρωμή της παροχής Υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά – αντίστοιχα με την τμηματική 

παράδοσή της- κατόπιν της έκδοσης σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών  και όχι για το 

συνολικό ποσό. 

β. Επισημαίνεται ότι η αναφερόμενη αποζημίωση δεν αποτελεί μισθό κατά την έννοια 

εξαρτημένης εργασίας ή παροχής μισθωτών υπηρεσιών κατά το Εργατικό Δίκαιο. 

ΑΡΘΡΟ 9ο Ενστάσεις 

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση 

υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και 

στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης (άρθρ.127 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης και απευθύνονται προς τον Πρόεδρο 

της επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι ενστάσεις  που υποβάλλονται 

διαφορετικά, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 10ο : Χρόνος & Τόπος παροχής των υπηρεσιών 

Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα παρέχει τις υπηρεσίες κατά μήνα όπως ορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία . 

Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι οι εγκαταστάσεις της ΔΗΚΕΛ και τα 11 κτίρια των δομών 

ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠ ΜΕΑ της επιχείρησης.  Οι ακριβείς διευθύνσεις των δομών  θα γνωστοποιηθούν στον 

ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης. 
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Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων του Τεχνικού Ασφαλείας στις 

εγκαταστάσεις της Επιχείρησης, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας που θα κατατεθεί στην 

Επιθεώρηση Εργασίας. 

Κατά τις επισκέψεις αυτές ο Τεχνικός Ασφαλείας θα έχει επαφές με τον υπεύθυνο που  θα οριστεί 

σε κάθε εγκατάσταση, όπου θα συζητούνται τα παραπάνω θέματα και θα γίνονται σχετικές 

υποδείξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο Υποχρεώσεις εργοδότη 

Οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται από το άρθρο 7 του ΠΔ 17/18-1-1996 (ΦΕΚ 11Α) 

«Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με 

τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» και τις διατάξεις του Ν.3850/2010. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο . Πληροφορίες-Δημοσιότητα 

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλείστε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2410661727, 2410663085  

ή να αναζητήσετε την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων : 

http://www.larissa-dimos.gr. Όνομα Υπεύθυνου: Φεγγίτη Αλεξία 

 

 

Για την ΔΗΚΕΛ 

ΡΕΒΗΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑNΤΙΝΟΣ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο .Στοιχεία – Κατάταξη Επιχείρησης 

Η ΔΗΚΕΛ . απασχολεί συνολικά 41 εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολούνται στον Διοικητικό Τομέα. 

Λόγω δε της δραστηριότητάς της και της φύσεως των εργασιών της κατατάσσεται, σύμφωνα με 

το άρθρο 10 του Ν.3850/2010 στην «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄» όσον αφορά το προσωπικό του 

διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών. 

ΑΡΘΡΟ 2ο . Αρμοδιότητες – Υποχρεώσεις Τεχνικού Ασφαλείας 

Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα υπάγεται απευθείας στην Διοίκηση της επιχείρησης και οι αρμοδιότητες 

του έναντι της ΔΗ.Κ.Ε.Λ θα είναι συμβουλευτικές. 

Ταυτόχρονα θα έχει την υποχρέωση επίβλεψης των συνθηκών εργασίας. 

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας καθορίζονται από τις  διατάξεις του Ν. 

1568/1985 και Ν. 3850/2010‘’ υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων ‘’ το Π.Δ. 294/1988, τον 

Ν.2224/1994 και το Π.Δ. 17/1996 εναρμόνισης με την οδηγία 89/391 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

συγκεκριμένα έχουν ως εξής : 

 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις αριθ. 14 και 15 του Ν.3850/2010. 

Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά , σε 

θέματα σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών 

ατυχημάτων. 

Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο, 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 ασφάλειας: 

α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των 

εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων 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 τον αρμόδιο τμήμα 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 υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να 

αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής 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 να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και  ασφάλειας της εργασίας 

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 υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

Ο τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 

γ) Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου 

Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση για την σύνταξη γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων 

κατά την εργασία κινδύνων, για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στην ισχύουσα Νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 3ο . Χρόνος Απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας 

Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης, η κατανομή του χρόνου αυτού κατά μήνα καθώς και 

το ωράριο απασχόλησης του καθορίζεται από τις διατάξεις του ΠΔ 294/88 (Ν. 3850/2010) 

Οι ώρες απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας θα είναι 50, καθώς το απασχολούμενο προσωπικό 

της ΔΗΚΕΛ. ανέρχεται σε σαράντα ένα (41) εργαζομένους και θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 

όλα τα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες και δομές της επιχείρησης. 

 

 


