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Σέρρες, 23-10-2019
Αριθμ.πρωτ. 3.093

Προς
Οικονομικούς φορείς
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Για Υποβολή προσφορών)

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

2019-2020 για τις ανάγκες του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και
Αθλητισμού Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 1497,30€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα
με την αριθμ. 94/14-10-2019 μελέτη.
Κριτήρια επιλογής
Η δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και η οικονομική του
προσφορά.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος για λόγους που οφείλονται σε αυτόν ,δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις
συμβατικές του υποχρεώσεις η αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αυτή
και να ζητήσει τη λύση της.
Προθεσμία Υποβολής προσφορών
Σφραγισμένες προσφορές (έντυπο της υπηρεσίας ) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ,ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα
επιμελητήρια μέχρι και την 25η -10-2019 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ
Δήμου Σερρών ,Βενιζέλου 139 -2οςόροφος ΔΕΥΑΣ και ώρα 14:00.
Τα δικαιολογητικά που θα φέρει ο οριστικός ανάδοχος είναι τα κάτωθι:
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου περί εγγραφής σε αυτό για το ειδικό επάγγελμα ή
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από Δημόσια αρχή ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή
εμπορικό μητρώο ή ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ανάδοχος δεν έχει
καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ.1, άρθρο 73 του
Ν.4412/2016 (ελλήνων ή αλλοδαπών πολιτών).
-Των φυσικών προσώπων
-Των ομόρρυθμων εταίρων ως εξής:

Διαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε.

Διαχειριστών για Ε.Π.Ε.

Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου και των μελών για Α.Ε.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
-Των πρόεδρων και των μελών του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών
-Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
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Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό:
Α) πτώχευση,
Β) εκούσια ή αναγκαστική εκκαθάριση (μόνο όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα),
Γ) αναγκαστική διαχείριση,
Δ) πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
Ε) έχει αναστείλει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες
και επίσης ότι δεν τελούν
ΣΤ) υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
Ζ) υπό διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Η) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
Θ) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης,
Ι) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
Το υπ΄ αριθμ. Η δεν ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο
διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τους φόρους και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) (ελλήνων ή αλλοδαπών πολιτών).
-Των φυσικών προσώπων
-Των εταιρειών(με κατάσταση προσωπικού),
-Των ομόρρυθμων εταίρων ως εξής:

Διαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε.

Διαχειριστών για Ε.Π.Ε.

Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου και των μελών για Α.Ε.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
-Των πρόεδρων και των μελών του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών
-Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του (ελλήνων ή αλλοδαπών πολιτών).
-Των φυσικών προσώπων
-Των εταιρειών,
-Των ομόρρυθμων εταίρων ως εξής:

Διαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε.

Διαχειριστών για Ε.Π.Ε.

Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου και των μελών για Α.Ε.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
-Των πρόεδρων και των μελών του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών
-Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα προσκομισθούν προ της υπογραφής Σύμβασης.
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
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ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127
παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στο Νομικό Πρόσωπο (αρμόδια: Σουργκούνη Αναστασία Πρ/νη Δ/νσης Δ/κών –
Οικ/κών υπηρεσιών , τηλ.2321022487 εσωτ.3).
Συνημμένα:
Η αριθμ. 94/14-10-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΟΠΑΚΠΑ
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CPV :

94/14-10-2019
1.497,30 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%
10.6112.01, 15.6112.01 &
60.6112.01«Αμοιβή Τεχνικού
ασφαλείας»
71317210-8 Υπηρεσίες παροχής
συμβουλών σε θέματα υγείας και
ασφάλειας

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2019-2020 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ».

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για διάστημα(12) δώδεκα
μηνών στο Νομικό πρόσωπο του Δήμου Σερρών.
Βάσει της Εθνικής Νομοθεσίας καθώς και των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών Οδηγιών που αφορούν
στην υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων, ο εργοδότης οφείλει να διασφαλίζει την σωματική, νοητική
και κοινωνική ευεξία των εργαζομένων, καθώς και την δυνατότητα προσωπικής τους ανάπτυξης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ. 177/Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζομένων» και το Προεδρικό Διάταγμα 17/1996 (Φ.Ε.Κ. 11/Α/1996) «Μέτρα για την βελτίωση της
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση στις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ
και 91/383/ΕΟΚ», στις επιχειρήσεις που απασχολούν κατά ετήσιο μέσο όρο πάνω από 50 εργαζόμενους,
ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας
και δύναται να επιλέξει μεταξύ των περιπτώσεων ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας ή και
ιατρού εργασίας
• σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή
• σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή
• σύναψης σύμβασης με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης(ΕΞΥΠΠ) ή
• συνδυασμό μεταξύ αυτών των δυνατοτήτων.
Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 88555/3296/88 Κ.Υ.Α. «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. 721/Β/1988) που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του
Ν.1836/1989 η εφαρμογή των διατάξεων επεκτείνεται και στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ294/1988(ΦΕΚ 138/Α/1988)«Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης
τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθ. 1 παρ. 1 του Ν.1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζομένων» καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας,
καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του τεχνικού ασφαλείας.
Επίσης σύμφωνα με το Ν.3850/2010(ΦΕΚ 84Α/2-6-2010) κυρώθηκε ο κώδικας νόμων για την
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Στο Νομικό Πρόσωπο υπηρετούν εκατόν οκτώ (108) υπάλληλοι.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας (Ν 3850/2010)
1. Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε
θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (108 στον αριθμό) και την πρόληψη των
εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της
επιχείρησης. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που
καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.
Ειδικότερα οι υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να παρέχονται είναι οι ακόλουθες:
 Οι υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, περιλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που προδιαγράφονται
στο Ν. 1568/85 και στα Π.Δ. 17/96 και 294/88, όπως συμβουλές σε θέματα σχεδιασμού,
προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, προμήθειας μέσων και
εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας
καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας.
 Επιπλέον, ο Τεχνικός Ασφαλείας ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών
μέσων, πριν τη λειτουργία τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής ασφάλειας της
εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους
προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση του φορέα.
Αναλυτικότερα ο Τεχνικός Ασφαλείας :


Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας,
αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και
προτείνει μέτρα αντιμετώπισης. Επιπλέον, επιβλέπει την εφαρμογή τους.



Επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέτρων προστασίας.



Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των
ερευνών του και προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.



Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού, για την διαπίστωση
ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο Τεχνικός Ασφαλείας:
1. Μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας
της εργασίας και τους ενημερώνει για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που
συνεπάγεται η εργασία τους.
2. Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε
θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η συνολική δαπάνη για την παροχή προϋπολογίζεται ενδεικτικά να ανέλθει στο ποσό των
χιλίων τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτών 1.497,30€ (Προϋπολογισμός 1.207,50€ +
ΦΠΑ 24% 289,80€ = 1.497,30€).Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από Τακτική Επιχορήγηση και ΕΣΠΑ
2019-2020 Δήμου Σερρών και θα επιβαρύνει τους Κ.Α. 10.6112.01, 15.6112.01και 60.6112.01«Αμοιβή
Τεχνικού ασφαλείας».
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ΕΙΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Α/Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(άρθρο 21
του

ΤΙΜΗ

ΕΤΗΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΜΟΝΑ_ΑΣ

(χωρίς ΦΠΑ)

Ν3850/2010)

(χωρίς ΦΠΑ)

Παροχή
υπηρεσίας

1

Τεχνικού
ασφαλείας

108

Ώρες/Έτος

75ώρες

16,10€/ώρα
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

1.207,50 €
289,80 €
1.497,30 €

Η δαπάνη του τεχνικού ασφαλείας 2019-2020 προϋπολογίζεται στο ποσό των 1.497,30€
συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α.10.6112.01, 15.6112.01,
Κ.Α.60.6112.01(2019 & 2020)αναλυτικά ως εξής :

Κ.Α.15.6112.01
Τεχνικός ασφαλείας για
Κ.Α.10.6112.01
Τεχνικός ασφαλείας 19 υπαλλήλους που
απασχολούνται σε
για 8
υπαλλήλους
που ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΚΑΠΗ ΚΑΙ
απασχολούνται
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
στην έδρα ποσοστό
ποσοστό επιβάρυνσης
επιβάρυνσης 7,41%
17,59%

Κ.Α.60.6112.01
Τεχνικός ασφαλείας
για 81
υπαλλήλους
που
απασχολούνται σε
Π.Σ.
ποσοστό

Σε σύνολο 108
υπαλλήλων
ποσοστό
επιβάρυνσης 100%

επιβάρυνσης 75,00%

2019-2020

2019-2020

2019-2020

2019-2020

110,95€

263,38€

1.122,97€

1.497,30

Δεδομένου ότι η σύμβαση θα είναι 12μηνης διάρκειας αναμένεται να επιβαρύνει 2 Οικονομικά Έτη,
2019-2020 και η δαπάνη που θα προκύψει κατανέμεται ως εξής:
Οικονομικό Έτος
2019
2020
Σύνολα:

Ποσό ανά έτος
374,33€
1.122,97€
1.497,30€

Σελίδα 6 από 10

Δαπάνη τεχνικού ασφαλείας για το 2019 ποσού 374,33€
Κ.Α.15.6112.01
Τεχνικός ασφαλείας για
Κ.Α.10.6112.01
19
Κ.Α.60.6112.01
Τεχνικός ασφαλείας
υπαλλήλους
που Τεχνικός ασφαλείας
Σε σύνολο 108
για 8
απασχολούνται σε
για 81
υπαλλήλων
υπαλλήλους
που
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΚΑΠΗ ΚΑΙ υπαλλήλους
που
ποσοστό
απασχολούνται
απασχολούνται σε
επιβάρυνσης 100%
στην έδρα ποσοστό ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Π.Σ.
ποσοστό
ποσοστό επιβάρυνσης
επιβάρυνσης 7,41%
επιβάρυνσης 75,00%
17,59%
2019

2019

2019

2019

27,74€

65,84€

280,75€

374,33€

Δαπάνη τεχνικού ασφαλείας για το 2020 ποσού 1.122,97€
Κ.Α.15.6112.01
Τεχνικός ασφαλείας για
Κ.Α.10.6112.01
Κ.Α.60.6112.01
19
Τεχνικός ασφαλείας
υπαλλήλους
που Τεχνικός ασφαλείας
Σε σύνολο 102
για 8
απασχολούνται σε
για 81
υπαλλήλων
υπαλλήλους
που
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΚΑΠΗ ΚΑΙ υπαλλήλους
που
ποσοστό
απασχολούνται
απασχολούνται σε
επιβάρυνσης 100%
στην έδρα ποσοστό ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Π.Σ.
ποσοστό
ποσοστό επιβάρυνσης
επιβάρυνσης 7,41%
επιβάρυνσης 75,00%
17,59%
2020

2020

2020

2020

83,21€

197,53€

842,23€

1.122,97€

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ.Σ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΚΟΥ
ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΣΑΡΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ: 94/14-10-2019
Cpv:71317210-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας
Στοιχεία προσφέροντος:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
ΠΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ ,ΚΟΙΝΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
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Δ/νση :Βενιζέλου 139 ΤΚ 62125, ΤΗΛ 023210 22487, email: opakpa@otenet.gr

Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παροχή
υπηρεσίας
Τεχνικού

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

108

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(άρθρο 21 του
Ν3850/2010)

Ώρες/Έτος

75ώρες

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(χωρίς
ΦΠΑ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(χωρίς
ΦΠΑ)

ασφαλείας

Σέρρες ……………..
Ο προσφέρων

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της μελέτης
Aντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας 2019-2020
για τις ανάγκες του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου
Σερρών».
Η ανάθεση της υπηρεσίας με CPV: 71317210-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα
υγείας και ασφάλειας θα είναι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, το τιμολόγιο και τις τεχνικές
προδιαγραφές της αριθμ. 94/2019 μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 2ο: Διατάξεις που ισχύουν
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις:
1. τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014
2. τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «
Πρόγραμμα Διαύγεια»
4. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/5-8.2016 τεύχος Α΄) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες
5. τις σχετικές διατάξεις Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», και ιδιαίτερα το
άρθρο 209
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6. τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018/τεύχος Α΄)
7. τον Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ. 177/Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» και το
Προεδρικό Διάταγμα 17/1996 (Φ.Ε.Κ. 11/Α/1996) «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και
της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση στις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και
91/383/ΕΟΚ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ
Η ζητούμενη παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης – Οργάνωσης Ασφάλειας – Υγείας Περιβάλλοντος
και εργαζομένων του Νομικού Προσώπου απαιτεί για την υλοποίησή της εξειδικευμένη και
συνδυασμένη γνώση στον τομέα της γενικής ιατρικής και της ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους
εργασίας. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η υποστήριξη όλων των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στα
πλαίσια της υλοποίησης από Πάροχο που θα διαθέτει την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία.
Ειδικότερα ο Πάροχος θα πρέπει να οργανώσει, να υποστηρίξει και να υλοποιήσει με τρόπο άρτιο, όλες
τις επιμέρους υπηρεσίες που αναφέρονται στη παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, έτσι ώστε να
ικανοποιούνται όλες οι σχετικές απαιτήσεις.
Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί άμεσα σε έκτακτες και επείγουσες
περιπτώσεις (όπως εργατικά ατυχήματα, ξαφνική αδιαθεσία εργαζομένων, διενέργεια ελέγχων της
Επιθεώρησης Εργασίας) του Νομικού Προσώπου που έχουν σχέση με τις υπηρεσίες που ανέλαβε.
Εάν παρέλθει άπρακτο το διάστημα αυτό, και η αναφερθείσα υπηρεσία δεν εκτελεσθεί από τον
ανάδοχο, το ύψος της απαιτηθησομένης δαπάνης θα παρακρατηθεί από τον επόμενο λογαριασμό
πληρωμής του Πάροχου.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ
Η ζητούμενη παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης – Οργάνωσης Ασφάλειας – Υγείας Περιβάλλοντος και
εργαζομένων του Ν.Π του Δήμου Σερρών απαιτεί για την υλοποίησή της εξειδικευμένη και συνδυασμένη
γνώση στον τομέα της γενικής ιατρικής και της ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας, όπως
είναι οι Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.). Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η
υποστήριξη όλων των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στα πλαίσια της υλοποίησης από Πάροχο που θα
διαθέτει την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία.
Ειδικότερα ο Πάροχος θα πρέπει να οργανώσει, να υποστηρίξει και να υλοποιήσει με τρόπο άρτιο, όλες
τις επιμέρους υπηρεσίες που αναφέρονται στη παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, έτσι ώστε να
ικανοποιούνται όλες οι σχετικές απαιτήσεις.
Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί άμεσα σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις (όπως
εργατικά ατυχήματα, ξαφνική αδιαθεσία εργαζομένων, διενέργεια ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας)
του Νομικού Σερρών που έχουν σχέση με τις υπηρεσίες που ανέλαβε.
Εάν παρέλθει άπρακτο το διάστημα αυτό, και η αναφερθείσα υπηρεσία δεν εκτελεσθεί από τον
ανάδοχο, το ύψος της απαιτηθησομένης δαπάνης θα παρακρατηθεί από τον επόμενο λογαριασμό
πληρωμής του Παρόχου.

3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας ορίζεται έως 30-09-2020
4. ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ
4.1 Ως αμοιβή για την εκτέλεση του έργου που περιγράφεται παραπάνω συμφωνείτε το ποσό ως εξής:
Ποσό 1.497,30 € με ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσίας του Τεχνικού Ασφαλείας .
4.2.

Τον Πάροχο βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι, αποζημιώσεις, ασφαλιστικές εισφορές

κλπ.
4.3.

Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση τού σχετικού εντάλματος πληρωμής μετά την

έκδοση των σχετικών τιμολογίων παροχής υπηρεσίας αφού προηγουμένως προηγηθεί η σύνταξη του
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.
5. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος απέναντι στον εργοδότη για την εκτέλεση των καθηκόντων του Τεχνικού
Ασφαλείας και υποχρεωμένος να τηρεί φάκελο με τις προτάσεις των παραπάνω και σύμφωνα πάντα στα
πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας. Επίσης είναι υποχρεωμένος να παραδίδει όποια στοιχεία σχετικά του
ζητηθεί στην επιβλέπουσα υπηρεσία.
Τέλος ο Πάροχος θα παραδώσει στην Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου Γραπτή Μελέτη Εκτίμησης
Επαγγελματικού Κινδύνου.
6.ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παροχή των παραπάνω Υπηρεσιών και η Σύμβαση που θα συναφθεί με τον Πάροχο, διέπονται από τις
διατάξεις:
του άρθρου 20, παρ. 13 του Ν. 3731/2008 περί ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, σε συνδυασμό με το
άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 παρ. 9&10 Δ.Κ.Κ. «Προμήθειες- Υπηρεσίες- Μελέτες», όπως επίσης και τις
διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και της παρ. 83 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α’) «Περί
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις».
Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους
που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τρία (3) παρέμειναν στο Ν.Π. και ένα
(1) έλαβε ο πάροχος.
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