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Κάθε ενδιαφερόμενο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Παροχή Υπηρεσίας 
Τεχνικού Ασφαλείας», με τη συνοπτική διαδικασία της  
α π ε υ θ ε ί α ς  α ν ά θ ε σ η ς 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο Πρόεδρος της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) σας καλεί 
να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά για την «Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού 
Ασφαλείας», όπως περιγράφονται στη μελέτη της υπηρεσίας μας (αριθμ.8/2022), Για την 
κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ΄αριθμ 48/2022(ΑΔΑ:ΨΜΒ6ΟΕ7Ζ-ΑΡ5 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έχει εγκριθεί με την 109/2022(ΑΔΑ:ΨΞ1ΠΟΕ7Ζ-
ΠΦΡ απόφαση προέδρου). 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την 
08/07/2022 και ώρα 12:00 π.μ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ επί ποινή απορρίψεως 

α)Υπεύθυνη Δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της  

Μελέτης. 
β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο) 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461049319 (εσωτ. 149 ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
         

  Η Υπάλληλος                               Προϊσταμένη Δ/νσης                         Ο Πρόεδρος του ΔΣ                                

Ακριβές Αντίγραφο                                                                                  Λάζαρος Μαλούτας 

                                                                                                                   Δήμαρχος Κοζάνης                                                       
Δέσποινα Παπαδημητρίου 
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ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

   

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   8  /2022 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ.: 409,20 € 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Παροχή υπηρεσιών 

τεχνικού ασφαλείας έτους 2022-2023 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 409,20 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
ΚΟΖΑΝΗ, 08/06/2022 
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Παροχή υπηρεσιών 
τεχνικού ασφαλείας έτους 2022-2023 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 330,00 € 

Φ.Π.Α. 24%: 79,20 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 409,20 € 

(CPV): 71356000-8  

 

1. Αντικείμενο – Περιγραφή έργου - Προϋπολογισμός 

 Η μελέτη αφορά στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας για τις ανάγκες του 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Κοζάνης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 α/2-6-2010) και τις τελευταίες αλλαγές που υπέστη  

από την Π.Ν.Π. 20-3-2020/2020 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των 
Εργαζομένων», για διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προϋπολογισθείσης δαπάνης 409,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6162 

«Λοιπά έξοδα τρίτων» του προυπολογισμού εξόδων της ΚΔΒΚ για το έτος 2022. 
Λόγω του ότι η σύμβαση θα είναι 12μηνης διάρκειας, η αναλογία του ποσού θα μεταφερθεί στον 
αντίστοιχο Κ.Α. π/υ οικονομικού έτους 2023. 

 Η άσκηση παροχής υπηρεσιών των καθηκόντων του τεχνικού ασφαλείας θα γίνεται στους 
χώρους της ΚΔΒΚ. 
 Σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 4, περίπτωση β) & γ) και το άρθρο 21η ΚΔΒΚ εμπίπτει στην 
κατηγορία Γ που αναφέρει: 

 Ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο 

Αριθμός εργαζομένων Τεχνικός ασφάλειας Ιατρός εργασίας 

 0,4 0,4 

2. 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 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας περιγράφονται στα άρθρα14 και 15 του Ν.3850/2010. 
Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη, ενώ επίσης ο τεχνικός ασφαλε ίας, 
έχει την υποχρέωση επίβλεψης των συνθηκών εργασίας. Πιο συγκεκριμένα: 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3850/2010 ο τεχνικός ασφαλείας έχει τις εξής συμβουλευτικές 
αρμοδιότητες: 
 

1. 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. 
 

2. 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 
γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, 

β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία 
τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή 
τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 

πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των 
τμημάτων ή τον εργοδότη. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3850/2010 προβλέπονται τα εξής: 

 

1. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση : 

• 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,  

• να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας, 

• 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,  

• να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση 
ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων (παρ.1 άρθρο 15 Ν. 3850/2010).  
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2. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφαλείας έχει 
υποχρέωση: 
 

• Nα μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και 
ασφάλειας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του 

επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους 

• Nα συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευση των 
εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας (παρ.2 άρθρο 15 Ν 3850/2010). 

 

3. 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 ασφαλείας. 

4. 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.  

5. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.  

6. Πέραν των ανωτέρων καθηκόντων ο τεχνικός ασφαλείας θα αναλάβει την εκπόνηση γραπτής 
εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου της ΚΔΒΚ σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν.3850/2010. 

 
 

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
 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: 
 

I. 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.), 

II. 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,  

III. 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.), 

IV. 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 
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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: 
 

1. για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 κατά ένα έτος,  

2. για τους τεχνικούς των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 κατά τρία έτη.  
 
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)  
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Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο καθορισμός ελάχιστων ωρών ετήσιας απασχόλησής γ ια την 
ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας της ΚΔΒΚ ορίζεται σε 30 ώρες ανά έτος με τη 
δαπάνη να επιβαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6162 «Λοιπά έξοδα τρίτων». 

 

Α/Α Περιγραφή Ώρες 
Κόστος 

ανα ώρα 
Συνολικό Κόστος 

1 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (περιλαμβάνεται 
γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού 

κινδύνου – ΓΕΕΚ) 

30 ΩΡΕΣ 
ΕΤΗΣΙΩΣ 

11,00 € 330,00 € 

   
Σύνολο 

χωρίς ΦΠΑ 
330,00 € 

   ΦΠΑ 24% 79,20 € 

   

Τελικό 

κόστος με 
ΦΠΑ 

409,20 € 

 
 
 

Ο Εισηγητής  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

08/06/2022  08/06/2022 

 

 

     

Ευάγγελος 
Εμμανουηλίδης 

 Ιωάννα  
Στεργιοπούλου 
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Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς 

 

Α/Α Περιγραφή Ώρες 
Κόστος 

ανα ώρα 
Συνολικό Κόστος 

1 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (περιλαμβάνεται 
γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού 

κινδύνου – ΓΕΕΚ) 

30 ΩΡΕΣ 
ΕΤΗΣΙΩΣ 

  

   
Σύνολο 

χωρίς ΦΠΑ 
 

   ΦΠΑ 24%  

   
Τελικό 

κόστος με 
ΦΠΑ 
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