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ΠΡΟ
EΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΤ
Ο Δήκνο καο ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ Σερληθνύ
Αζθαιείαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ Δήκνπ άκνπ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα έμη (6)
κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηελ ζπλεκκέλε κειέηε.
Παξαθαινύκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά γηα ηελ αλσηέξσ ππεξεζία
κέρξη ηελ 25/06/2019
Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο
ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016,
παξαθαινύκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηώζεηο
εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε. θαη
Ε.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Ε.), ηνλ
Δηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
β. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα
γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016)
δ. Εθόζνλ πξόθεηηαη γηα

λνκηθό πξόζσπν, απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο

ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ (άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/2016)
Ο Προϊστάμενος
Υατζηηλίας Υρήστος
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ΘΔΜΑ : ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
Ζ κειέηε απηή αθνξά ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ Σερληθνχ Αζθαιείαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο
ηνπ Γήκνπ άκνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1568/1985 (ΦΔΚ 177/Α/1985) «πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ» θαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 17/1996 (ΦΔΚ 11/Α/1996) «Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο
αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο Οδεγίεο
89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ», ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ θαηά εηήζην κέζν φξν πάλσ απφ 50
εξγαδφκελνπο, ν εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο Σερληθνχ Αζθαιείαο θαη
Ηαηξνχ Δξγαζίαο.
χκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 88555/3293/30-9-1988 (ΦΔΚ 721/4-10-1988 ηεχρνο Β΄) ΚΤΑ «Τγηεηλή
θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ ΟΣΑ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 39
ηνπ Ν. 1836/1989, ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ επεθηείλεηαη θαη ζην Γεκφζην, ηα Ννκηθά Πξφζσπα
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Δπίζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 294/1988 (ΦΔΚ 138/Α/1988) «Διάρηζηνο ρξφλνο
απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο, επίπεδν γλψζεσλ θαη εηδηθφηεηα ηερληθνχ
αζθαιείαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο θαη εξγαζίεο ηεο παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.
1568/1985» θαζνξίδνληαη νη ψξεο απαζρφιεζεο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαζψο θαη ην απαηηνχκελν
επίπεδν γλψζεσλ ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο.
Σέινο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/2010 (ΦΔΚ 84/ηεχρνο Α΄/2-6-2010) θπξψζεθε ν θψδηθαο λφκσλ γηα
ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ δαπάλε πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ 5232,80 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ 24%) θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο.
Ζ αλάζεζε εξγαζηψλ ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ», ηνλ Ν.4281/2014, ηνλ Ν.4071/2012 θαη φισλ ησλ ηζρπνπζψλ
δηαηάμεσλ.
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Α. ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ
1. ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ
χκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 3850/2010 ν ηερληθφο αζθαιείαο έρεη ηηο εμήο ζπκβνπιεπηηθέο
αξκνδηφηεηεο:
1.Ο ηερληθφο αζθάιεηαο παξέρεη ζηνλ εξγνδφηε ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζε
ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ
αηπρεκάησλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν ηερληθφο αζθάιεηαο θαηαρσξεί ζε εηδηθφ βηβιίν ηεο
επηρείξεζεο, ην νπνίν ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. Ο εξγνδφηεο έρεη
ππνρξέσζε λα ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζε απηφ ην βηβιίν.
2.Δηδηθφηεξα ν ηερληθφο αζθάιεηαο:
α) ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ, εηζαγσγήο λέσλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνκήζεηαο κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ,
επηινγήο θαη ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο, θαζψο θαη
δηακφξθσζεο θαη δηεπζέηεζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη γεληθά νξγάλσζεο ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο,
β) ειέγρεη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ, πξηλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο,
θαζψο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη

επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ησλ
αηπρεκάησλ, ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηνπο αξκφδηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ ή ηε δηνίθεζε ηνπ
Γήκνπ.
Δπίζεο απφ ην άξζξν 15 ηνπ Ν. 3850/2010 πξνβιέπνληαη ηα εμήο:
1.Γηα ηελ επίβιεςε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ν ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε:
α) λα επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο απφ πιεπξάο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα
αλαθέξεη ζηνλ εξγνδφηε νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ησλ κέηξσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο, λα πξνηείλεη
κέηξα αληηκεηψπηζήο ηεο θαη λα επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο,
β) λα επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο,
γ) λα εξεπλά ηα αίηηα ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, λα αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ
εξεπλψλ ηνπ θαη λα πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ απνηξνπή παξφκνησλ αηπρεκάησλ,
δ) λα επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ππξαζθάιεηαο θαη ζπλαγεξκνχ γηα ηε δηαπίζησζε
εηνηκφηεηαο πξνο αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ.
2.Γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ν ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε:
α) λα κεξηκλά ψζηε νη εξγαδφκελνη ζηελ επηρείξεζε λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο ελεκεξψλεη θαη θαζνδεγεί γηα ηελ απνηξνπή ηνπ επαγγεικαηηθνχ
θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία ηνπο,
β) λα ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε
ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο.
3.Ζ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο δελ απνθιείεη ηελ αλάζεζε ζε απηφλ απφ ηνλ
εξγνδφηε θαη άιισλ θαζεθφλησλ, πέξα απφ ην ειάρηζην φξην σξψλ απαζρφιεζήο ηνπ σο ηερληθνχ
αζθάιεηαο.
4.Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ
εξγνδφηε θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Σπρφλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ εξγνδφηε, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο
ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζήο ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ε απφιπζε
ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε.
5.Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην.
Β. ΠΡΟΟΝΣΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ
Σα πξνζφληα ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαζνξίδνληαη απφ ηα άξζξα 11,12 13 θαη 16 ηνπ Ν. 3850/2010.
Γ. ΩΡΔ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ
Ο ζπλνιηθφο εηήζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο, ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο γηα θάζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο
επηρεηξήζεσλ, εθκεηαιιεχζεσλ θαη εξγαζηψλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3850/2010, ζε ψξεο αλά
εξγαδφκελν θαζνξίδεηαη απφ ην άξζξν 21 ηνπ αλσηέξσ Νφκνπ.
Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΔΡΓΟΓΟΣΖ
Οη ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 17/18-1-1996 (ΦΔΚ 11/Α΄)
«Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε
ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ».
Οη παξαπάλσ ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη ζηα πιαίζηα ησλ επηζθέςεσλ ησλ ζηειερψλ ηνπ Σερληθνχ
Αζθαιείαο ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ ζα θαηαηεζεί ζηελ
Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο.
Καηά ηηο επηζθέςεηο απηέο ν Σερληθφο Αζθαιείαο ζα έρεη επαθέο κε ηνλ ππεχζπλν πνπ ζα νξηζζεί ζε
θάζε εγθαηάζηαζε, φπνπ ζα ζπδεηνχληαη ηα παξαπάλσ ζέκαηα θαη ζα γίλνληαη ζρεηηθέο ππνδείμεηο.
ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ – ΑΠΑΗΣΖΔΗ
Δθφζνλ ε αλάζεζε ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ γίλεηαη ζε ΔΞΤΠΠ ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη φξνη θαη
πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζχζηαζή ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ Ν. 3850/2010
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ
Ο πξνυπνινγηζκφο αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Σερληθνχ Αζθαιείαο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6)
κελψλ γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ άκνπ.
Γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ Σερληθνχ Αζθαιείαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ σξψλ απαζρφιεζήο ηνπο
ιακβάλεηαη ππφςε ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε θαηεγνξία επηθηλδπλφηεηαο ηεο εξγαζίαο.
Σν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαη νη εξγαδφκελνη ζηελ θαζαξηφηεηα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Β΄ θαη
νη εηήζηεο ψξεο ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο γηα θάζε εξγαδφκελν είλαη 2,5 θαη ηνπ Ηαηξνχ Δξγαζίαο 0,6.
Σν δηνηθεηηθφ θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Γ΄ θαη νη εηήζηεο ψξεο ηνπ
Σερληθνχ Αζθαιείαο γηα θάζε εξγαδφκελν είλαη 0,4 θαη ηνπ Ηαηξνχ Δξγαζίαο 0,4.
ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ
ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ
ΣΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ
85
137
ΗΓΟΥ
59
18

Α)-ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ
Απαηηνχκελεο ψξεο απαζρφιεζεο Σερληθνχ Αζθαιείαο αλά έηνο
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β΄: 85X2,5 + 59X2,5 = 360
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ΄: 137Υ0,4 + 18Υ0,4= 62
ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Β΄& Γ΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ = 422
Οπφηε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ ην ζχλνιν σξψλ ζα είλαη 211.
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ΑΜΟ

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ
1

ΓΔ ΚΑΡΛΟΒΑΗΩΝ
(ΠΡΩΖΝ ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ)

16

ΓΔ ΠΤΘΑΓΟΡΔΗΟΤ
(ΠΡΩΖΝ ΣΔΥΝΗΚΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ )

6

14

ΓΔ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΤ
(ΚΣΗΡΗΟ ΓΡΑΦΔΗΩΝ)

6

2

ΚΣΗΡΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΖΡΗΟΤ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΜΟΤ
(ΚΔΠ-ΠΡΟΝΟΗΑ-ΣΔΥΝΗΚΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ-ΤΠΖΡΔΗΑ
ΓΟΜΖΖ-ΣΜΖΜΑ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ)
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0

1νο Βξεθνλεπηαθφο
ηαζκφο άκνπ
2νο Βξεθνλεπηαθφο
ηαζκφο
3νο Βξεθνλεπηαθφο
ηαζκφο

ΑΜΟ-ΑΜΟΤ

8

3

ΑΜΟ-ΑΜΟΤ

7

2

ΒΑΘΤ- ΑΜΟΤ

3

3

Παηδηθφο ηαζκφο
Ππζαγνξείνπ

ΠΤΘΑΓΟΡΔΗΟ ΑΜΟΤ

1

2

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ
2
ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ
3

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ
4

ΙΔΟΧ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ
Γ’
ΚΑΣΖΓΟΡΊΑ

ΕΡΓΑΣ/Ε
Β’
KATHΓΟΡΗΑ

3
3

10
9

2
3
1
1

3

ΠΑΗΓΗΚΟ
ΣΑΘΜΟ ΥΩΡΑ

ΥΩΡΑ ΑΜΟΤ

3

1

ΠΑΗΓΗΚΟ
ΜΤΣΗΛΖΝΗΩΝ

ΜΤΣΗΛΖΝΗΟΗ ΑΜΟΤ

2

1

ΠΑΗΓΗΚΟ
ΚΑΡΛΟΒΑΟΤ

ΚΑΡΛΟΒΑΗ ΑΜΟΤ

6

2

ΠΑΗΓΗΚΟ
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΤ
ΑΠΟΘΖΚΖ
(ΤΛΗΚΑ
ΤΓΡΔΤΖΑΠΟΥΔΣΔΤΖ)
ΑΠΟΘΖΚΖ
(ΤΛΗΚΑ
ΤΓΡΔΤΖΑΠΟΥΔΣΔΤΖ)
ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ
ΓΡΑΦΔΗΟ
ΜΤΣΗΛΖΝΗΩΝ
1ν-2ν
ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ

ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟ
ΑΜΟΤ

2

1

2ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ
3ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΒΑΘΔΩ
1ν-2ν ΓΤΜΝΑΗΟ
ΓΔΛ-ΔΠΑΛ
ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΓΔΛ-ΔΠΑΛ
ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΓΤΜΝΑΗΟ
ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΓΖΜΟΣΗΚΟ

1
1

1

3
1

ΠΔΡΗΟΥΖ
ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟΤ ΑΜΟ

1

8

18
ΦΟΤΡΝΗΩΣΗΚΟ ΡΔΜΑ
ΚΑΡΛΟΒΑΗ

13
ΜΤΣΗΛΖΝΗΟΗ ΑΜΟΤ

16

1

ΑΜΟ-ΑΜΟΤ

1

ΑΜΟ-ΑΜΟΤ

1

ΑΜΟ-ΑΜΟΤ

1

ΑΜΟ-ΑΜΟΤ

1
ΑΜΟ-ΑΜΟΤ

3

ΑΜΟ-ΑΜΟΤ

3

ΟΡΜΟ ΚΑΡΛΟΒΑΟΤ

1

ΚΑΡΛΟΒΑΗ ΑΜΟΤ

2

ΠΤΘΑΓΟΡΔΗΟ ΑΜΟΤ

1

ΠΤΘΑΓΟΡΔΗΟ ΑΜΟΤ

1

ΚΟΚΚΑΡΗ

1

ΜΤΣΗΛΖΝΗΟΗ ΑΜΟΤ

1

ΓΖΜΟΣΗΚΟ

ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟ
ΑΜΟΤ

1

ΓΤΜΝΑΗΟ

ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟ
ΑΜΟΤ

1

ΤΝΟΛΑ

137

85

18

ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ ζα απμεζεί θαηά πνζνζηφ 15% (επί ηνπ ππνινγηζζέληνο
ζηε κειέηε), ην θφζηνο ππεξεζηψλ ηερληθνχ αζθαιείαο ζα παξακείλεη ην ίδην. ε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε ην θφζηνο ζα αλαπξνζαξκνζζεί κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηελ πξνζθεξζείζα
ηηκή/ ψξα.
Ο αλάδνρνο ζα ελεκεξψλεηαη κε έγγξαθν γηα ηελ αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ.

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Άπθπο 1ο : Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ
Αληηθείκελν απηήο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο είλαη ε «παξνρή ππεξεζίαο Σερληθνχ Αζθαιείαο ζην Γήκν
άκνπ».
Άπθπο 2ο : Ηζσύοςζερ διαηάξειρ
Ζ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
 ην Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ»
 ηνλ Ν.4281/2014
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ηνλ Ν.4071/2012
ησλ άξζξσλ 103 θαη 209 ηνπ Ν. 3463/06, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
ηελ παξ 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08
ην άξζξν 83 ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α)
ηνπ ΠΓ 28/80
ηελ ππ' αξηζ. απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 35130/739/09.08.2010
1291/11.08.2010 ηεχρνο Β)

(ΦΔΚ

Άπθπο 3ο : ςμβαηικά ζηοισεία
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
α. Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο
β. Ζ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
γ. Σερληθή πεξηγξαθή –κειέηε
Άπθπο 4ο : Υπόνορ εκηέλεζηρ επγαζίαρ
Ζ εξγαζία απηή ζα εθηειεζηεί ζε ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο
αλάδνρνο είλαη πξνζσπηθά θαη θαζ’ νινθιεξία ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο
εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθαιείαο ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη φπσο θαη πξφιεςεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ.
Άπθπο 5ο : Τποσπεώζειρ ηος ενηολοδόσος
Ο αλάδνρνο εξγνιάβνο νθείιεη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαγξάθεη ζηνλ αλαιπηηθφ
πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο.
Άπθπο 6ο : Τποσπεώζειρ ηος ενηολέα
Ο Γήκνο νθείιεη κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ λα πιεξψζεη ην ζπκθσλεκέλν ηίκεκα.
Άπθπο 7ο : Ανωηέπα βία
Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί
έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα
θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη : εμαηξεηηθά θαη
απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο
νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, πφιεκνο,
αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία
ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα
θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη
ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη
αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα.
Άπθπο 8ο : Αναθεώπηζη ηιμών
Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ
ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο. ην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ εληνινδφρν
θφξνη θαη βάξε. Ζ ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη
παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο.
Άπθπο 9ο : Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ
Ο εληνινδφρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο,
ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Άπθπο 10ο : Δπίλςζη διαθοπών
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ
ΥΡΖΣΟ ΥΑΣΕΖΛΗΑ

Ο ΤΝΣΑΞΑ
ΚΤΠΡΑΗΟΤ ΗΩΑΝΝΖ

