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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
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«Ετήσια παροχή υπηρεσιών Τεχνικού 
Ασφαλείας και σύνταξης έκθεσης 
επαγγελματικού κινδύνου, για τους 
εργαζόμενους του Δήμου Γαλατσίου» 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

-Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και 
σύνταξης μελέτης επαγγελματικού κινδύνου, σε άτομα εκτός επιχείρησης ή της σύναψης 
σύμβασης με ΕΞΥΠΠ για την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και την εκπλήρωση των 
προσδιοριζόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του Δήμου Γαλατσίου.  

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ 8 παρ.2 του ν.3850/2010, «Κύρωση του Κώδικα νόμων 
για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»(84 Α΄),  οι Ο.Τ.Α., μεταξύ άλλων φορέων, 
στους οποίους απασχολούνται πενήντα (50) και άνω εργαζόμενοι, ο εργοδότης έχει την 
υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας, με σκοπό την προστασία 
των εργαζομένων τους και τη διασφάλιση της ατομικής και δημόσιας υγείας. 

-Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το προσωπικό 
που υπηρετεί στον Δήμο Γαλατσίου με κάθε εργασιακή σχέση(Δημοσίου Δικαίου, Ι.Δ.Α.Χ., 
Ι.Δ.Ο.Χ), ξεπερνά τους πενήντα (50), είναι υποχρεωτική η απασχόληση Τεχνικού 
Ασφαλείας. 

-Οι υπηρετούντες υπάλληλοι του Δήμου Γαλατσίου  των κλάδων/ειδικοτήτων που δύναται 
να ασκήσουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σύμφωνα με  την περ.20δ του αρ.13 του 
ν.3850/10(Α’ 84) , δεν μπορούν να αναλάβουν επιπροσθέτως  τα καθήκοντα Τ.Α. λόγω των 
λοιπών υπηρεσιακών τους υποχρεώσεων, λαμβάνοντας δε υπόψη το γεγονός ότι σύμφωνα 
με τα στοιχεία του υπηρετούντος προσωπικού του Δήμου Γαλατσίου οι ετήσιες ώρες 
απασχόλησης Τ.Α. ανέρχονται σε οκτακόσιες δέκα έξι(816).  

(Σχετ: Το υπ.αριθμ.πρωτ:25760/13.09.2019 έγγραφο της Προϊσταμένης  της Δ.Τ.Υ και το 
υπ.αριθμ.πρωτ:2241/27.1.2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Γαλατσίου).  

-Εφόσον ο Δήμος Γαλατσίου δεν διαθέτει επαρκές τακτικό προσωπικό για την 
αντιμετώπιση της ανάγκης παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας είναι δυνατή η σύναψη 
σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997) με τεχνικό 
ασφαλείας ή η σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 118 του ν.4412/2016, αφού η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. είναι 
κατώτερη από το ποσό των 20.000 Ευρώ.  
-Ο τεχνικός ασφαλείας μεριμνά για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και της 
ασφάλειας των εργαζομένων, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών 
ατυχημάτων, την ενημέρωση, και την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων 
τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών.  

-Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων 
ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την 
υγεία και ασφάλεια των τρίτων.  

-Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας 
,σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3850/2010,  «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και 
την ασφάλεια των εργαζομένων».(84 Α΄).  

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 9 του ν.3850/2010, ο εργοδότης δύναται να επιλέξει 
μεταξύ της ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε εργαζόμενους στην 
επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή της σύναψης σύμβασης με τις Εξωτερικές 



Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π) ή συνδυασμό μεταξύ αυτών των 
δυνατοτήτων. 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Δήμος Γαλατσίου, πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση 
παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν.4412/2016. 

Η δαπάνη για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας προϋπολογίζεται 
στο συνολικό ποσό των 15.177,60 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), και θα βαρύνει 
κατά τα 10/12 τον ΚΑ:10-6142.0001 του προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων του Δήμου 
Γαλατσίου για το οικονομικό έτος 2020  και κατά τα 2/12 τον αντίστοιχο Κ.Α. του 
προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων του Δήμου Γαλατσίου για το οικονομικό έτος 2021. 

 
 
                                                                                           Γαλάτσι, 03/ 02 /2020 
 
 
Ο Συντάξας  Η Προϊσταμένη Τμήματος 

Διαχείρισης Ανθρωπίνου 
Δυναμικού 

            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης  
Διοικητικών Υπηρεσιών   

 
 
                                                                 
    Στ.Λιάρος                        Νίκη Ρηγάκου                                 Ιουλία Βαθρακοκοίλη 
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«Ετήσια παροχή υπηρεσιών Τεχνικού 
Ασφαλείας  και σύνταξης έκθεσης 
επαγγελματικού κινδύνου, για τους 
εργαζόμενους του Δήμου Γαλατσίου»  

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής  
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας 
στον Δήμο Γαλατσίου για σύνολο των εργαζομένων του Δήμου και όλες τις δραστηριότητές 
του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1568/85 και του π.δ. 17/96 και του ν. 3850/2010,  για 
χρονικό διάστημα δώδεκα(12) μηνών, διότι ο Δήμος Γαλατσίου δεν δύναται να ασκήσει ο 
ίδιος ως εργοδότης καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.3144/2003. 
 
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις  
 
Η ανάθεση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:  

 Του ν.4412/2016),«Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (147 Α΄).  

 Του ν.3463/2006,«Κύρωση  του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)»(114 Α’).  

 Του ν.3852/2010,«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»(87 Α’).  

 Του ν.3861/2010,«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».(112 Α΄).  

 Του π/δτος:80/2016,«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»(145 Α΄). 

 Του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α΄/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  και άλλες διατάξεις»,όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 4155/2013, «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»(120 Α΄).  

 Τις διατάξεις του ν.3850/2010,«Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και 
ασφάλεια των εργαζομένων»(84 Α΄).  

 Τις διατάξεις του αρ.36 του 4144/2013.  

 Τις διατάξεις του π./δτος:17/1996,«Mέτρα 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»(11 Α΄).  

 Την Κ.Υ.Α. 43726/08.06.2019 (ΦΕΚ 2208/τ.Β’/08.06.2019).  
 
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία  

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  
α. Προϋπολογισμός μελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή  

 
Άρθρο 4ο :Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  
 
Η διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας εργασίας ξεκινάει από την υπογραφή της σύμβασης 
και λήξει σε δώδεκα (12) μήνες.  
 
Άρθρο 5ο :Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 



Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου - τεχνικού ασφαλείας στον 
Δήμο Γαλατσίου ως εργοδότη και στο σύνολο των εργαζομένων του Δήμου και όλες τις 
δραστηριότητές του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1568/85 ,του π.δ. 17/96 και του 
ν.3850/2010 διότι ο Δήμος Γαλατσίου, δεν δύναται να ασκήσει ο ίδιος ως εργοδότης 
καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3144/2003.  
 
Συγκεκριμένα ο ανάδοχος αναλαμβάνει:  
α) να παρέχει στον Δήμο  υποδείξεις και συμβουλές , γραπτά ή προφορ ικά, σε θέματα 
σχετικά με υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων 
και να συντάσσει σε συνεργασία με το Γιατρό Εργασίας, όπου υπάρχει γραπτή εκτίμηση 
των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων και τη θέτει σε διάθεση του εργοδότη. 
β) 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 του ς. 
γ) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού 
κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.  
δ) να συντάξει  γραπτή εκτίμηση των  κινδύνων  στο σύνολο των δραστηριοτήτων του 
Δήμου Γαλατσίου, στην οποία θα γίνει η συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε 
διεξαγόμενης εργασίας και θα καταγραφούν τα εξής:  
-Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες  
-Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι 
-Τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν.  
 
Ειδικότερα: 
Α. Ο τεχνικός ασφαλείας θα συμβουλεύει σε θέματα:  

 Σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων.  

 Προμήθειας μέσων και εξοπλισμού. 

 Επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας.  

 Διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας.  

 Οργάνωσης της εργασίας. 
 
Β. Θα ελέγχει την ασφάλεια:  

 Των εγκαταστάσεων και των τεχνικών  μέσων πριν τη λειτουργία τους. 

 Των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πρίν από την εφαρμογή τους.  

 Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και 
πρόληψης των ατυχημάτων 

 Ενημερώνει σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση 
της επιχείρησης 

Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας , O.Τ.Α. έχει υποχρέωση: 

- Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιε ινής και ασφάλειας της 
εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράληψη των μέτρων υγιεινής 
και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης της και να επιβάλει την εφαρμογή 
της. 

- Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.  
- Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων , να αναλύει και να αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή 
παρόμοιων ατυχημάτων. 

Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση, O.Τ.Α. έχει υποχρέωση:- 
να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση 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. 



-να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των 
εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.  

Τις γραπτές υποδείξεις O.Τ.Α. καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο 
φυλλομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας.  

-Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερεί να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε 
συμβατική του υποχρέωση, ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει Ποινικές Ρήτρες. 
 
Ειδικότερα: 
-Αν ο ανάδοχος δεν εκτελέσει σωστά την εργασία που του ανατίθεται η ποινική ρήτρα 
ανέρχεται στην συνολική αμοιβή του και δεν του καταβάλλεται κανένα ποσό.  
-Αν έχει ήδη εισπράξει κάποιο μέρος της αμοιβής του υποχρεούται να το επιστρέψει. 
-Η ποινική ρήτρα θα κοινοποιείται έγκαιρα και εγγράφως στον ανάδοχο και θα 
συμψηφίζεται με το ποσό της επόμενης δόσης, εάν αυτό είναι αρκετό. Τυχόν διαφορά 
μεταξύ της ποινικής ρήτρας και των επομένων δόσεων θα καταβάλλεται από τον ανάδοχο, 
ΜΕΤΡΗΤΑ εντός ένα μήνα.  
 
Άρθρο 6ο :Υποχρεώσεις του εντολέα 
 
Ο Δήμος Γαλατσίου υποχρεούται:  

1. Να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται στο ειδικό 
βιβλίο από τον τεχνικό ασφαλείας  

2. Να εξοφλεί τους λογαριασμούς στους συμφωνημένους χρόνους εκτέλεσης της 
παρούσας. 

Ο ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση εάν ο Δήμος δεν καταβάλει την αμοιβή 
στον ανάδοχο. 
Στη περίπτωση αυτή ο ανάδοχος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση προς 
τον Δήμο που απορρέει από την παρούσα μελέτη, ενώ  διατηρεί τα νόμιμα δικαιώματα για 
αποζημίωση. 
 
Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας 
βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε 
φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι 
ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του 
προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος 
ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις 
συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.  
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος 
ανάλογα. 
 
Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία  αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.  
 
Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωμής 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου δύναται να 
καταβάλλεται τμηματικά ανά μήνα με την πρόοδο της εργασίας . 
 
Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 



Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων ή τρίτων που ισχύουν 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών 

 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις.  
                                                                                                                      Γαλάτσι, 

03/02/2020 
 
Ο Συντάξας  
 
 
 
 
 
 
 
Στ.Λιάρος 
 

Η Προϊσταμένη 
Τμήματος Διαχείρισης 

Ανθρωπίνου 
Δυναμικού 

 
 
 
 

Νίκη Ρηγάκου 

           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη 
Δ/νσης  
Διοικητικών 
Υπηρεσιών   
 
 
 
Ιουλία Βαθρακοκοίλη 
 
 

 
 
                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΩΠΙΝΟΥ  
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

«Ετήσια παροχή υπηρεσιών 
Τεχνικού Ασφαλείας  και σύνταξης 
έκθεσης επαγγελματικού κινδύνου, 
για τους εργαζόμενους του Δήμου 
Γαλατσίου» 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Το διοικητικό προσωπικό του Δήμου ανήκει στη Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας και οι ετήσιες ώρες του 
Τεχνικού Ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο είναι 0,4. 
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. 
 

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

(αρ.10 

ν.3850/2010) 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 

ΕΤΗΣΙΩΣ  

 (αρ.21 ν.3850/2010) 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 

1 Τακτικό τεχνικό & 
εργατικό προσωπικό  
(Σχέση εργασίας 
Δημ.Δικαίου & 
Ιδιωτ.δικαίου 
αορίστου χρόνου) 

B’ 198 2,5 495,00 

2 Τακτικό διοικητικό 
προσωπικό  
Σχέση εργασίας 
Δημ.Δικαίου & Ιδιωτ. 
δικαίου αορίστου 
χρόνου) 

Γ’ 161 0,4 64,5 

3 Εργατοτεχνικό 
προσωπικό με 
καθαριότητας  
(Συμβασιούχοι 
Οδηγοί & Εργάτες_ 
 

Β’ 36 2,5  90,00 

4 Διοικητικό  
Προσωπικό προγ. 
κοινοφελούς 
εργασίας Ο.Α.Ε.Δ(8 
μήνες) 

Γ’ 90 0,4 * 8/12 24,00 

5 Εργατοτεχνικό 
Προσωπικό 
προγ.κοινοφελούς 
εργασίας Ο.Α.Ε.Δ. (8 
μήνες) 

Β’ 80 2,5 * 8/12 133,5 

6 Συμβασιούχοι 
Πυρασφάλειας ( 2 
μήνες –αρ.206 
ν.3584/07) 

Β’ 12 2,5 * 2/12 5 

 Συμβασιούχοι 
Δομών ΕΣΠΑ & 
«Βοήθεια στο Σπίτι» 

Γ’ 10 0.4 4 



                                                                               ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 816 
 
Σε περίπτωση που το προσωπικό του Δήμου θα αυξηθεί κατά ποσοστό 15 % (επί του υπολογισθέντος 
στη μελέτη), το κόστος υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας θα αναπροσαρμοσθεί με βάση τις ισχύουσες 
διατάξεις και την προσφερθείσα τιμή/ώρα. 
Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται με έγγραφο για την αύξηση του προσωπικού. 
 

                                                                              Γαλάτσι,  03/ 02/2020 
 

Ο Συντάξας  Η Προϊσταμένη Τμήματος 
Διαχείρισης Ανθρωπίνου 

Δυναμικού 

            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης  
Διοικητικών Υπηρεσιών   

 
                                                                 
    Στ.Λιάρος                           Νίκη Ρηγάκου                                 Ιουλία Βαθρακοκοίλη 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 

«Ετήσια παροχή υπηρεσιών 
Τεχνικού Ασφαλείας και σύνταξης 
έκθεσης επαγγελματικού κινδύνου, 
για τους εργαζόμενους του Δήμου 
Γαλατσίου» 
 

                             

  
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΜΟNΑΔΑΣ(€) ΔΑΠΑΝΗ 

1 Παροχή Ετήσια 
παροχή υπηρεσιών 
Τεχνικού Ασφαλείας 
και σύνταξης μελέτης 
επαγγελματικού 
κινδύνου, για τους 
εργαζομένους του 
Δήμου Γαλατσίου  

816           15 12.240,00 

                                                                                                 Σύνολο 12.240,00 
Φ.Π.Α 24% 2.937,60 

Γενικό Σύνολο 15.177,60 
 
                                                                                            Γαλάτσι, 03/02/2020 
 
 
Ο Συντάξας  Η Προϊσταμένη Τμήματος 

Διαχείρισης Ανθρωπίνου 
Δυναμικού 

            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης  
Διοικητικών Υπηρεσιών   

 
 
 
 
 

    Στ.Λιάρος                           Νίκη Ρηγάκου                                 Ιουλία Βαθρακοκοίλη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 

«Ετήσια παροχή υπηρεσιών 
Τεχνικού Ασφαλείας και σύνταξης 
έκθεσης επαγγελματικού κινδύνου, 
για τους εργαζόμενους του Δήμου 
Γαλατσίου» 
 

                             

 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μονάδα Ποσοτ. 
Τιμή Μον. 

(ευρώ) 
ΣΥΝΟΛΟ 
(ευρώ) 

1 Ετήσια παροχή υπηρεσιών 
Τεχνικού Ασφαλείας και 
σύνταξης  έκθεσης 
επαγγελματικού κινδύνου, 
για τους εργαζομένους του 
Δήμου Γαλατσίου 

Ώρες    

ΣΥΝΟΛΟ:  

Φ.Π.Α. 24%:  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  
 
 
 

…../…./…….. 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

Υπογραφή-Σφραγίδα 


